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OD AUTORA.

W cigu niniejszej pracy, przerwanej inwazj rossyjsk i do-

piero w r. 1916/17 wród cikich warunków dokonanej, doznaem

nie tylko ze strony takich instytucyj, jak Zakad narodowy

im. Ossoliskich, lwowskie Towarzystwo historyczne,

Archiwum Bernardyskie. Muzeum w Rapperswilu.

które mi dozwoliy korzysta ze swych cennych zbiorów rko-

pimiennych, lecz i wród grona uczonych i literatów, oraz posia-

daczy dokumentów i listów Zygmunta Kaczkowskiego, tyle serde-

cznego poparcia i chtnej pomocy, e tylko temu zawdzicza mog,

i zdoaem zebra obfity materya do mego studyum.

Do szczególniejszej wdzicznoci obowizany jestem mianowi-

cie: profesorowi Uniwersytetu, radcy Dworu dr. Oswaldowi

Balzerowi, kustoszowi Biblioteki Ossoliskich dr. Ludwikowi

Bernackiemu, profesorowi Uniw. Jagieil. dr. Ignacemu

Chrzanowskiemu, profesorowi Uniwersytetu, radcy Dworu

dr. Ludwikowi Finklowi, Franciszkowi Eawicie-

Gawroskiemu, publicycie Adolfowi Wadysawowi
Inlenderowi, Stanisawowi Komianowi, Ignacemu

hr. Krasickiemu, Wadysawowi Prokeschowi,

Zygmuntowi Sarneckiemu, Tadeuszowi Smarze w-

s k i e m u. — Niektórych wanych szczegóów i dokumentów do-

starczyli mi równie z ca uprzejmoci: pani Helena Db-
czaska, adwokat krajowy dr. Ludomir Lewandowski
ip. Stanisaw Wasylewski. Wszyscy niech racz przyj

najserdeczniejsze podzikowanie.



Nie mog te pomin bez rzewnego wspomnienia pomocy,

jakiej mi uyczyli . p. Eugeniusz Korytko w Paryu i . p.

dr. Bronisaw Cza mik, emer. kustosz Biblioteki Ossoliskich

we Lwowie, zmarli w cigu druku niniejszej pracy. . p. Korytko

udzieli mi cennych informacyj o stosunkach osobistych przyja-

ciela swego, Zygmunta Kaczkowskiego ; . p. Bronisaw Czarnik

niejednokrotnie sam zgasza si do mnie, wskazujc niektóre

róda, a nawet wasnorcznie odpisujc listy i dokumenty, odno-

szce si do Kaczkowskiego. — Cze ich pamici!



(Eodzina Kaczkowskich , herbu Pomian. — Rodzice i dziadkowie.

Pierwsze wpywy. — Atmosfera otoczenia. — Pierwsze studya.

Kaczkowski o spiskach ówczesnych. — Uniwersytet).

Rodzina Kaczkowskich, herbu Pomian, wzia sw nazw od

wsi Kaczkowo w powiecie inowrocawskim, a pisaa si take

z Rojewa. Linia tej rodziny, z której pochodzi Zygmunt, wyniosa

si ju z kocem XVni. wieku z Wielkopolski, a mianowicie w oso-

bie dziada Zj^gmunta, Józefa Kaczkowskiego.

Wedle herbarza Bonieckiego, ^) ten Józef by synem Jakóba

Kaczkowskiego i Joanny z Irzykowskich, wnukiem Antoniego,

dziedzica agiewnik w kcyskiem i Konstancyi ze Skrzetuskich,

prawnukiem Jakóba i Barbary z Gierzyskich.

Co si tyczy nazwiska rodowego matki Józefa, wedle Bonie-

ckiego, Irzykowskiej, zaznaczy naley, e w dokumentach legity-

macyjnych, przechowanych w archiwum W^ydziau krajowego, znaj-

duje si metryka urodzenia wspomnianego Józefa Kaczkowskiego,^

wydana na rekwizycy „Generosi Josephi de Rojewo Kaczkowski",

z ksig metrykalnych kocioa parafialnego w Krostkowie, która

stwierdza, e ów Józef, Onufry, Jan, 3-ga imion, urodzony 4 lipca

1754, by synem prawnych maonków: Jakóba Kaczkowskiego i

Joanny „de Yilla Poborska". Nazwiska rodowego tej Joanny me-

tryka nie wymienia.

1) Boniecki „Herbarz Polski". Tom IX., str. 130—132.

Zygmunt Kaczkowski i jego czasy. 1



Józef Kaczkowski nie musia by czowiekiem zamonym.

Wyszedszy z Wielkopolski, nawdrowa si snad dugo po kraju,

w poszukiwaniu widocznie jakiego umieszczenia. W Ottynii. po-

wiecie tumackiin polubi w r. 1787 Maryann Bylczysk. Zaj-

niowa on w Komarnie skromn posad poborcy, czy kasyera miej-

skiego. Tam te przyszed na wiat najstarszy syn jego. .Jakób,

urodzony w r. 1790. Wówczas jednak Józef Kaczkowski me zaj-

mowa ju owej posady poborcy miejskiego, albowiem w metryce

urodzenia syna jego Jakóba. w rubryce: Parentcs et conditio eorum,

czytamy: „NohiUs Joseplius KaczkonsM, ex perceptor nrharialis.^)

Drugi syn Józefa, Edmund i córka Katarzyna (ur. 1798) otrzymali

Chrzest . w Husiatynie, najmodszy za Feliks przyszed na wiat

1803 r. w Kutyszczu, ^} powiecie Winnickim, W Winnicy te, we-

dle podania Wincentego Korotyskiego, ^) syn najstarszy Józefa.

Jakób, pobiera pierwsze nauki. Do grodu Winnickiego równie

wniós Józef Kaczkowski swoj metryk urodzenia „w sposób obia-

ty-, 4j_ Ottynia, Komaruo. Husiatyn. Winnica, to widocznie etapy

wdrówki Józefa Kaczkowskiego.

AV r. 1810 syn Józefa IgDacy, legitymowa sie ze szlachectwa

przed Wydziaem byych Stanów galicyjskich, który zatwierdzajc

jego pochodzenie szlacheckie, przyzna uiu zarazem prawo uywania

herbu Pomian.

Ten Ignacy hyl ojcem Zygmunta Kaczkowskiego.

Zygmunt, Józef, Erazm 3-ga imion Kaczkowski, urodzi sie

dnia 2 maja 1825 roku, w Kamionce wooskiej, z ojca Ignacego i

matki Franciszki z Niklewiczów. ^) W Kamionce wooskiej mie-

szkali rodzice jego matki. Ignacy Niklewicz i Tekla z Niecieckich.

1) Metryka wydana przez proboszcza w Komarnie ks. Wadysa-
wa Fryda d.'20 lipca 1914 r.

^) Boniecki 1. c.

^) „Dziea Zygmunta Kaczkowskiego, Warszawa, nakadem Józefa

Tngra. Tom XI. Artyku „O Autorze", str. 252.

*) Akta Wydziau krajowego

^j wiadczy o tem metryka urodzenia, wydana mi 30 kwietnia

1914 r. przez proboszcza z Eawy Euskiej, ks. Ludwika Eysia. Omyli

si wiec Wincenty Korotyuski. który w yciorysie Z. Kaczkowskiego,

zamieszczonym w XI, Tomie „Dzie Zygm. Kaczkowskiego" (Wydanie

Józefa Ungra z r. 1875) naznacza dat urodzin Zygmunta na r. 1826,

dodajc, e przyszed on na wiat w „ukoclianej swej Sanoczczynie,

w^e wsi Berenicy." Otó nie owa Berenica w Sanockiem, w której

<lopiero w lat 20 póniej zamieszka Z. Kaczkowski, lecz Kamionka

wooska w powiecie rawskim bya miejscem jego u)'odzenia.
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Nazajutrz po urodzeniu, d. 3. maja ochrzci go O. Mareliianus

Schollik, administrator i gwardyan konwentu 00. Eeformatów.

Do Chrztu . trzymali go ówczeni waciciele Ivamionki woo-
skiej. Franciszek i Zuzanna ksistwo Woroniecc}^ Metryka nie

wymienia kondycyi ani Ignacego Kaczkowskiego, ojca, ani Igna-

cego Niklewicza, dziada dziecka, a tylko przy obu tych. nazwiskaei

zaznacza: Condltlone nohilis. — Z tej jednak okolicznoci, e dziad-

kowie macierzyci Zygmunta mieszkali stale w Kamionce wooskiej,

wasnoci ksistwa Woronieckich i e oboje ksistwo wnuczka icli

do Chrztu trzymali, wnosi mona, i Ignacy Niklewicz sprawowa

w tych dobrach pewne funkcye ekonomiczne i e cieszy si wzgl-

dami swych jurysdatorów. — Z póniejszych aktów sdowycli,

a mianowicie z aktów procesu karnego, wytoczonego w r. 1846 o

zbrodni zdrady stanu Ignacenni ojcu i Zygmuntowi synowi Kacz-

kowskim, okazuje si, e Ignacy Niklewicz, podówczas starzec s-

dziwy, liczcy 75 lat wieku, przesuchiwany jako wiadek, mie-

szka ju nie w Kamionce wooskiej, lecz w Cinie, majtku Fre-

drów, którym zarzdza ojciec Zygmunta, Ignacy Kaczkowski. Z ze-

zna tych okazuje si dalej, e Ignacy Niklewicz by rodem z ja-

rosawsko-przemyskiego obwodu. ^)

O ojcu Zygmunta, Ignacym Kaczkowskim, pisze Wincenty

Korotyski, -) e przyszed na wiat w r. 1772, a otrzyma' wy-

chowanie do staranne, pobiera nauki av Winnicy, we Lwowie

i Warszawie, skaniajc si ku przedmiotom realnym, górnictwu,

mechanice i rachunkowoci.

Zkd Korotyski zaczerpn tyci wiadomoci, nie podaje

;

wydaj si nam one do wtpliwe, bo ju mylna jest wymienio-

na data urodzin. Wedle autentycznego wiadectwa metryki, któr

mamy przed sob, Ignacy Kaczkowski przyszed na wiat, jak to

ju zaznaczylimy, dnia 20 czerwca 1790 w Komarnie, powiecie

rudeckim, dawnym obwodzie Samborskim, z ojca Józefa i matki

Maryanny z Bylczyskich.

\) Protokó przesuchania Ignacego Niklewicza w Cinie d. 14
lipca 1846. Poniewa Niklewicz w tych zeznaniach sam podaje, e
liczy lat 75, musia zatem przyj na wiat w roku 1771, nie za
w 1752, jak to twierdzi Zygmunt Kaczkowski w sowie wstpnem
„Od Autora", w tomie I. „Dzie" wydanych przez Józefa Ungra w r.

1874. Gdyby podanie Z. Kaczkowskiego byo prawdziwe, Niklewicz

musiaby liczy w 1846 r. lat 94

1

'") „Dziea Zygmunta Kaczkowskiego". Warszawa, nakadem Jó-

zefa Ungra. Tom xi. str. 252. Artyku '„O Autorze".
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e Ignacy Kaczkowski mia bardziej realny pogld na rzeczy, to

potwierdza i syn Zygmunt, piszc w swym „Pamitniku" : „mój

ojciec nie atwo dawa sie miosi".^}

Z tem zdaniem syna o ojcu zdaje sie by w zgodzie opinia,

której wartoci nie mylimy zieszt przecenia, — opinia sdowa,

wydana w procesie z r. 1846 o Ignacym Kaczkowskim, uwizio-

nym i oskaronym o udzia w powstaniu zbrojnem. Otó tak zwa-

na „Auskunfts-Tabelle" w rubryce „Korperliche und sittliche Be-

schaffenheit" zaznaczywszy na wstpie, e wizie ten, wskutek

doznanych bolenycli obrae (Missbndlungen) mocno podupad

fizycznie i such ma przytpiony, jest czowiekiem roztropnym

(besonnener) i sprawie rewolucyi niezbyt oddanym, (nicM seJir cr-

gehener), dodaje przytem, e wyksztacenie jego jest mierne (roit-

geringer Bildung). '"*)

Natomiast Korotyski twierdzi, e Ignacy Kaczkowski „by
czowiekiem nader bystrego pojcia i uksztaconego umysu, art-

kiego dowcipu i wesoego temperamentu, wyobrae i form ponie-

kd bardziej cudzoziemskich (?) ni polskich, ale pomimo tego mi-

onik kraju". ^) Z lunych wzmianek, jakie Zygmunt czyni o ojcu

w „Pamitniku" swoim, niepodobna orzec, o ile ta opinia Koro-

tyiiskiego jest suszna. Zewntrznie wyglda tak. jak wszyscy

starsi ludzie tej epoki. Nosi frak granatowy ze stalowymi guzi-

kami, wysoki halsztuk i buty wgierskie. By wysoki i chudy, a

ogolonej jego twarzy nadawa cech charakterystyczn duy nos. *)

Trudniej skreli jego wizerunek duchowy na podstawie relacyi

syna i skolitrolgwa zdanie Korotyskiego. Niewtpliwie jednak

by to czowiek majcy duo trzev.^ego rozsdku. W notatkach

rkopimiennych Zygmunta, jakie mamy pod rk, jest nastpuj-

cy luny ustp: „Mój ojciec mawia ju wówczas, (1830— 1840),

e Polska zginie na kwestyi ekonomicznej, bo szlachta nie dba o

utrzymanie majtków, a niemasz stanu trzeciego, któryby j wy-

dziedziczy i zastpi".^) W innem miejscu notuje Zygmunt: ,, Oj-

ciec mówi wtedy, e si braku patryotyzmu nie boi, ale boi si
wgla kamiennego i pary. — obce kraje nas wyprzedz. My zosta-

niemy w tyle, a oni nas zjedz".''')

1) „Mój Pamitnik" z lat 1833-1843. Lwów 1899, str. 20.

2) Akta sdowe z r. 1846.
3) „O Autorze" 1. e. str. 253.

^) „Mój Pamitnik" str. 20
•') Ms.

") Ms.



To pewna, e p. Ignacy kocha syna nad wszystko i pragn
(la mu wyksztacenie staranne. Ale uywa do tego nie zawsze

odpowiednich rodków.

. Pierwotnem wychowaniem Zygmunta kierowa proboszcz

grecko-katolickiego obrzdku, ksidz Pawe egiestowski, czowiek

niewtpliwie prawy i zacny, wyrosy w tradycyach polskich i nie-

mi yjcy. O nim w swoich notatkach zaznacza Zygmunt : ,,Xidz

Pawe, proboszcz ritus graeci, ale z tycli xiy, co w rogatywkach

chodzili, ucz^^ mnie aciny."^) Nie trudno mu te zapewne przy-

szo kierowa pierwiastkow nauk zdolnego z natury chopca. Na
uksztatowanie wszake jego charakteru mia, zdaje sie, daleko

wikszy wpyw mody krewny matki Zygmunta, Józef Niklewicz,

wcale nie pedagog, cho z potrzeby trudnicy sie guwernerk. By
to rozmiowany w poezyi marzyciel, który nie dba o programy

szkolne, lecz oprowadzajc chopca po Bieszczadach, odczytywa

mu i deklamowa po caych dniach wiersze Byrona, Schillera,

Ooethego i Mickiewicza, a take „niekiedy", jak pisze Korotyiiski,

Kochanowskiego, Karpiskiego i linianina. ^) Przytera zwraca

uwag swego ucznia na piknoci natury i udziela mu lunych

wskazówek w zakresie nauk przyrodniczych.

Tu, tak sam Zygmunt w swoim „Pamitniku" 2), jak i Koro-

tyski w rozprawie „O Autorze",*) podnosz jakie trudnoci, ja-

koby ztd wynike, e w r. 1835 Zygmunt Kaczkowski nie mia
jeszcze dziesiciu lat skoczonych, wymaganych ustaw do rozpo-

czcia nauk gimnazyalnych. Korotyski twierdzi nawet, e Ignacy

Kaczkowski musia uywa „wysokiej protekcyi w Wiedniu", aby

uzyska dla syna pozwolenie wstpienia do gimnazyum. Otó me-

tryka urodzenia Zygmunta temu najwyraniej zaprzecza, bo w r.

1835, z rozpoczciem roku szkolnego mia on skoczonych lat

dziesi od kilku miesicy.

Wedle „Pamitnika", ojciec zawióz Zygmunta w jesieni 1835

do Lwowa i umieci w' konwikcie, mieszczcym sie w Rynku,

w tylnej czci paacu Poniskich, dawniej Sobieskiego, z frontem

wychodzcym na ulic Rusk, pod opiek osobnego nauczyciela,

nazwiskiem Róycki.

1) Ms.

2) „O Autorze-^ 1. c. str. 254.

3) str. 51.

*) str. 254.
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Opuszczajc dom rodziców po raz pierwszy dziesiecioletniem

chopiciem, wywozi ztamtd Zygmunt niezatarte wspomnienia.

Wpyw nauczyciela Niklewicza, a zapewne take wpyw cicliej,

agodnej matki, przeway stanowczo w duszy dziecka realistyczne

pogldy ojca i systematyczny kierunek pedagogiczny ks. egie-

stowskiego. Zdarzay si te wraenia, które na umyle maego
Zygmunta wycisn musiay swe pitno. Do takich wrae nale-

ao przybycie do domu rodziców w r. 1833 takich goci, jak Se-

weryn Goszczyski i Wincenty Pol. Urzdzono wówczas gromadn
wycieczk na szczyt góry opiennik. Do wycieczki tej naleeli,

oprócz Pola i Goszczyskiego, Jerzy Buharyn, major 7 puku
uanów, podówczas emigrant, zapalony konspirator, ^) Sylwery

Brzeciaski z Legii nadwilask], Tadeusz Strzelecki, który jako

wachmistrz by z Dembiskim na Litwie, a o którym Ignacy Kacz-

kowski mawia, e jak orze tatrzaski przelatuje noc przez Bie-

szczady, zawsze z jakim emisaryuszera pod skrzydem.

Takiej to kompanii jezdnej towarzyszy na swoim kucu

huculskim omioletni Zygmunt. O jego uszy obijay si nie-

ustannie nazwy : Grochów, Wawr. ganie, Ostroka, okopy War-

szawy ; sysza, jak Strzelecki ze zami w oczach, a wród po-

wszechnego wzruszenia deklamowa Goszczyskiemu jego wasny
wiersz:

„Uderzcie w bbny, zagrajcie nam w rogi,

Za Bug ! za Bug ! za Bug ' —

chwyta uchem ciche, konspiratorskie rozmowy Goszczyskie-

go z Buharynem, a wreszcie po nocy spdzonej romantycznie

wród gór w szaasie, by wiadkiem uroczego wschodu soca ze

szczytu opiennika. Oprócz cudownej przyrody, na umys dziecka

wraliwy nie mogy nie podziaa natchnione sowa Pola, który

ze szczytu góry rzuca pierwsze akordy „Pieni o ziemi naszej",

roztaczajc w pomiennych wyrazach przed oczyma zachwyconych

i wzruszonych suchaczy obraz caej Polski.

') W roKU 1846 by on, pod nazwiskiem: Jerzy Krajewski, do-

wódc powstania w Sanockiem, a póniej generaem w rewolucyi w-
gierskiej. Nastpnie tua si przez lat wiele za granic, a osiad na
wyspie Jersey, gdzie umar przeszo 80-letnim starcem w zupenem
zapomnieniu, okoo 1890 r.



w szedziesit lat póniej zapisujc to wspomnienie w „Pa-

mitniku swoim", ^) zdobywa si Zygmunt Kaczkowski na wyrazy

pene zapau ; widzi, jak pod wpywem poi-ywajcych stów Pola,

Strzelecki pacze jak dziecko- Buharyn stoi nieruchomy, patrzc

wytonym wzrokiem w dal, gdzie zapewne w Augustowskie,

gdzie bya niegdy jego siedziba, a Goszczyski, zwrócony ku

socu, zaciska picie i w rozwarte nozdrza chwyta wo ukrai-

skich stepów.

Czy dziwi si mona, e chwila ta wycisna na duszy

dziecka niezatarte pitno? „Mnie — pisze Kaczkowski, 68-letni

starzec — pozostao wspomnienie jedno z najwicej uroczych, ja-

kie mi pami przynosi z lat moich dziecinnych".

W notatkach rkopimiennych, krelonych ju w ostatnich

latach ycia, znajdujemy taki ustp:

„Na opienniku, Pol pokazuje: Tu Kraków, tu tSlsk nie-

gdy polski, dalej W. X. Poznaskie. Gdask kpie si w morzu,

poniej uawy, dalej mud wita, poniej Litwa, Piszczyzna i

Poberee, — a w rodku ziemie mazowieckie i nasza królowa

Warszawa, a na prawo w dó, na wschód soca Woy, Podole

i Ukraina i nasze czajki kozackie, potrcajce o mur Carogrodii....

Na to Goszczyski : A to wszystko zatracia, zaprzepacia. — nie

lud i nie miasta, tylko... Na to mój ojciec: Daj pokój ! bo jak po-

wiesz jeszcze jedno sowo, kady szlachcic bdzie musia w eb sobie

strzeli... Wszyscymy mieli zy w oczach i przez dug chwil trwao

milczenie. Takie sceny, „palce i rce", jak mówi poeta, wbijaj

si dziecku w^ pami i pozostaj niezapomniane na cae ycie". ^)

Tego rodzaju wraenia, wraz z marzycielskim wpywem Ni-

klewicza, pod pieszczotliw doni matki, rozwin mogy w sercu

chopicia skonneci zgoa sprzeczne z proz ycia i warunkami,

wród jakich wziasta mu wypado. Jeeli te ziarna, rzucane w du-

sz dziecka, nie rozwiny si w caej peni, to jedynie chyba

dlatego, e dalsze koleje ycia zoyy si na to, aby je zwarzy,

stumi i pokry szronem zimnej rozwagi...

O matce Zygmunta pisze Korotyski : „Bya to niewiasta

cnót nieskazitelnych, charakteru anielskiego, cicha, spokojna, bez

') „Mój pamitnik" str. 17— 21, wydany we Lwowie u Gubry-
nowicza i Schmidta w r. 1899, w rkopisie, który mam przed sob,
nosi dat: Pary 1893. Pamitnik ten, wedle wasnego napisu Kacz-

kowskiego^ mia siga a do r. 1863 i mia by wydany w I^aryu.

-) Z notatek o Pohi. Ms.
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óci, pena mioci dla wszystkicli, oddana jedynie yciu domo-

wemu i rodzinie" ^)

Przypuszcza mona, e charakterystyka prawdziwa. Syn,

prócz wyznania, e j kocha nad wszystko ^), oraz wzmianki, e
w domu swym garna dzieci Jerzego Buharyna. gdy ona jego,

Jordanówna z domu, z Wgier, gdzie jak wiosk dzierawili,

wyjedaa w Augustowskie po fundusze do ycia, nie wiele o

matce poda szczegóów. Bya dobra i cicha, nie dawaa wic po-

wodu do mówienia o sobie, a oddziaywaa tylko t swoj niewy-

czerpan dobroci i przykadem speniania obowizków domowych.

Z aktów procesu karnego z r. 1846 dowiadujemy si, e dokadaa
wszelkich stara, aby uly losowi uwizionych ma i syna. Od-

dawaa si te snad pilnie wychowaniu dwóch córek: Emilii i

Honoraty, pozostawiajc mowi kierunek wychowania synów,

z których jeden Walery obra sobie karyer wojskow i hjt po za

domem, drugi za Zygmunt, rozpoczyna dopiero studya gimna-

zyalne i opuszcza rodzinn strzech.

Gdzie upyny mu te pierwsze lata dziecinne? Niewtpliwie

w Cinie, majtku Fredrów, którym Ignacy Kaczkowski zarzdza.

Sam Zygmunt wyranie tego nie oznacza. Opisujc szczegóowo

dom rodziców, nie wymienia miejscowoci. Opis ten wszake od-

nosi si moe tylko do dworu w Cinie, gdzie jeszcze w r, 1846,

jak to z aktów sdowych wynika, mieszka stale Ignacy Kaczko-

wski z on, jej ojcem, Niklewiczem i dwoma córkami. Dwór ten

by obszerny, o duych pokojach i sta na wysokiem podmurowa-

niu. Mia duy ganek o posadzce wyoonej elaznerai pytami, do

którego wchodzio si przez cztery wysokie schody, take elazn
blach pokryte. Przed gankiem rozciela si obszerny dziedziniec,

a dalej ogrody, otoczone dostatnimi sztachetami, pomalowanymi na

biao i zielono. ^) Dom móg pomieci i mieci licznych goci.

Dwór w Berenicy wynej. majtku nabytym póniej przez Igna-

cego Kaczkowskiego, w którym mieszkaa i gospodarzya matka

jego, Maryanna z Bylczyskich, — by znacznie gorszy. wiadczy

o tem sam Zygmunt w licie do przyjaciela, Seweryna Smarzew-

skiego: „Dom w Berenicy zupenie nic po tem... zupenie licby...

bardzo le goci swoich umieszczam". *) Wycieczka na szczyt o-

ij „O Autorze" 1. c. str. 253.

-) „Eowolueyjne sdy i wyroki" Pary i Wiede 1866, str. 10.

*)>„Mój Pamitnik'' str. 10.

*) List z Berenicy d. 21 lipca 1858. Mss.
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|iieiiiiika, tak piknie opisana przez Zygmunta, moga si tylko

odbywa z Cisny, nie z Berenicy; góra ta bowiem ley w pobli-

u Cisuj, 1) Wreszcie najdobitniej stwierdza to wasna notatka

Zygmunta Kaczkowskiego, znajdujca si w jego papierach, po-

miertnych, a która bezwtpienia odnosi si do tej bytnoci Pola

i Goszczyskiego w domu jego rodziców. Notatka ta brzmi

:

„Mój ojciec, bdc w dobr3an liumorze, odpowiedzia Polowi

:

Sami nie wiecie, gdzie jestecie. Pastwo Ciniaskie
graniczy wprawdzie z Austry, ale do niej nie naley. Paci jej

podatki, aliy si nie troszczyo o interesa pastwowe, daje rekru-

ta, bo nie clice wasnej armii wystawia, ale zreszt jest nieza-

wise i jak tylko podatki paci i daje rekruta, Niemca nie widzi

na oko... Jeliby si za jaki Niemiec pojawi, to ma swoich ko-

wali.'-) — a wtedy byaby to sprawa midzynarodowa. — Pol po-

wiedzia do Cioszezyskiego : A co ? Ozy nasza szlachta nie ma
fantazyi ?"

»)

Ten arcik ojca Kaczkowskiego najdobitniej dowodzi, e cay
opis syna rodzicielskiej siedziby, stosowa si moe tylko do

Cisny.

Dlaczego jednak sam Zygmunt tego wyranie nie zaznacza?

Domyla si mona, e czyni to jedynie dlatego, aby tem samem

nie by zmuszonym przyznawa zalenego stanowiska ojca, jakie on

w Cinie zajmowa.

By on tam rzdc, czyli, jak to akta sdowe z r. 1846 okre-

laj: „Giiterkomissar des Grafen Fredro in Cisn."*) O tem

wszake Zygmunt nie wspomina nigdy, jakkolwiek w owej Cinie

caa jego rodzina przez dugie lata mieszkaa. Okoliczno t za-

znaczam dlatego, e jedn z cech znamiennycli charakteru Ka-

czkowskiego bya próno rodowa, niezbyt uzasadniona, a wzma-

gajca si z latami w atmosferze starej szlachty sanockiej i wsku-

tek stosunków koleeskich z Fredrami, Krasickimi, Piniskimi.

Próno ta kazaa mu pisa w „Pamitniku" o dochodach pobie-

ranych przez ojca, jak gdyby ze spadku, „z masy Fredrowskiej'

i o sukcesyach na Woyniu ;») ta sama próno wkadaa mu

^) W powiecie liskiiu, zarówno jak i wie Cisn.
-) W Cinie byy huty elazne.

3) Notatka p. t. „Pol. do przedmowy". Ms.

^) Delegowana komisya karna w Sanoku z 18 wrzenia 1846,

1. 18641. Eeg. 238 C.

») „Mój Pamitnik", str. 33.
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w usta twierdzenie o koligacyach ze znaliomitymi rodami polski-

mi. ^) Z pewn te nieufnoci suchamy, gdy nam opowiada, ja-

koto babka jego, Maryanna z Dborogów-Bylczyiiskich, pamitaa
bardzo dobrze Konfederacy Barsk i na wasne oczy widziaa

tych konfederatów, goszczcych w domu jej rodziców, -) albowiem

z aktów sdowych z r. 1846 wiemy dokumentnie, e owa Ma-

ryanna z Bylczyiiskich Józefowa Kaczkowska, urodzojia w Mogil-

nicy w obwodzie stanisawowskim, miaa w powyszym roku, we-

dle wasnego zeznania, lat 76, ''') a zatem przysza na wiat okoo

r. 1770, ju po zawizaniu konfederacyi barskiej; moga za mie
zaledwie trzy lata, gdy ta konfederacya z poddaniem si Tyca
w r. 1773 ostatecznie upada... Z równym sceptycyzmem odnosimy

si do opowieci Zygmunta, jakoby dziad jego, a m tej Maryan-

ny, Józef Kaczkowski, przez lat pi suy w konfederacyi bar-

skiej, a potem mia walczy pod wodij Kociuszki,*) gdy wiemy

na podstawie metryki urodzenia Jakóba Kaczkowskiego, e przed

rokiem 1790 ów Józef l)y kasyerem miejskim w Komarnie, a o

wojaczce chyba nie myla. )Kt wanie w r. 1790 przyszed mu
na wiat syn Jakób, ojciec Zygmunta. Jeeli za jest prawd, e
Józef Kaczkowski, jak Zj^gmunt }todaje, przyszed na wiat w 1739,

to w roku urodzenia sj-ua Jakóba miaby lat 51. Gdyby za ona
jego, Maryanna z Bylczyuskich, moga pamita dobrze czasy kon-

federacyi barskiej, musiaaby by jeszcze starsz w roku, gdy zo-

staa matk.

Do takich to konsekwencyj doprowadzia Zygmunta ch do-

roliienia sobie zaszczytnych tradycyj rodzinnych! A próno ta

i'odovva i spoeczna, kiekujca w niui w zaraniu ycia, przetrwaa

do pónej staroci. W latach modzieczych kojarzya si ona

w sposób do dziwny z pewnem marzycielstwem, patryotycznymi

porywami i konspiratorsk skonnoci, oliudzon wczesnym wpy-
wem takich ludzi, jak Goszczyski i Buharyn, licznych emisaryu-

szy emigracyjnych, znajdujcych gocinne przyjcie w domu ro-

dziców, póniej za takich kolegów szkolnych, jak anarchista Gos-

slar i inni.

^) List do rlr. Xawerego Liskcgo z Parya 20. lutego 1891. Ms.
2) J)d Autora", 1. c. str. 2.

^) Protokó przesuchania cl. 10 wrzenia 1846.
*) List Z. Kaczkowskiego do Zygmunta Sarneckiego z Parya

w dzie Wielkie jnocv 1894. Ms.
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Umieszczenio Zygmunta w owym pensjonacie lwowskim w
paacu Poniiiskicb, okazao sie niefortunnem. Zanadto tam zajmo-

wano sie poezj, a snad za mao naukami. Juz po roku p. Igna-

ej przeniós syna do innego konwiktu, przj klasztorze Domini-

kaskim, z wcliodem od ulicy Ormiaskiej, gdzie by wikszy ry-

gor i porzdek, Ale pan Ignacy dba take — moe nawet za-

wczenie — o towarzyskie wychowanie syna i wprowadzi go do

domu lir. osiów, a przedewszystkiem do tych. wobec których,

jako rzdca Cisny czu sie obowizany, do donni Aleksandra hr.

Fredry, gdzie Zygmunt zawar cilejsze stosunki z Janem Ale-

ksandrem, o pótora roku od siebie modszym. Tu mia te spo-

sobno, na tak zw. „literackich" obiadach czwartkowych przypa-

trze sie nietylko umysowej i duchowej elicie ówczesnego wiata

lwowskiego, lecz zarazem pozna wysze spoecznie „towarzystwo",

co z jednej strony posuyo niewtpliwie do rozwoju bystrego

umysu cliopca, lecz przytem sclilebiao i podniecao ju w duszy

dziecka kiekujc próno. W domu Aleksandra Fredry ociera

sie may Zygmunt o takicli ludzi, jak Adam Zamoyski, ksi Hen-

ryk lAibomirski, Tadeusz Wasilewski, Ludwik Jabonowski, Hen-

ryk i Edward Fredrowie, pa Stanisawa Augusta Sagatyski,

Wincenty Pol, Aleksander Batowski, zasuony pisarz i kierownik

sceny polskiej J. N. Kamiski, tumacz Heinego Nereusz Hoszow-

ski, Gwalbert Pawlikowski, Adam Eociszewski, oraz znamienitsi

ówczeni aktorowie : Now^akowski, Smoehowski, Benza. W gronie

tem odbyway si te dyskusye literackie ; najczciej rozprawiano

o Mickiewiczu, którego „Pan Tadeusz" podlega wówczas oywio-

nej krytyce. O
P. Ignacy Kaczkowski otrzymywa wszystkie emigracyjne

publikacye, oraz ksiki, wychodzce za granic, podówczas w Au-

stryi zakazane. Otrzymywa je drog przez Wgry i za poredni-

ctwem syna przesya je Aleksandrowi Fredrze. — Zygmunt opi-

suje, jakiem przeraeniem przejmoway te zakazane druki jego

nauczyciela Eóyckiego, z jak ostronoci transportowano je do

mieszkania Fredry i z jak ciekawoci i zajciem je tam przyj-

mowano.

W czasie tych obiadów Aleksander Fredro umieszcza zwy-

kle syna przy sobie, a Zygmunta po drugiej stronie i obu malcom

udziela objanie o tem, o czem mówiono i stosownych poucze.

Przyjcia te przecigay si zwykle do wieczora, a Zygmunt przy-

'j „Mój Pamitnik", str. 51 i nast.



sliichiwa' sie pilnie rozprawom o budzcej si ju zwolna i we

Lwowie literaturze romantycznej, odczytywanym poezyom Józefa

i Leszka Borkowskich, Bielowskiego, Magnuszewskiego i innych.

„My, mali chopcy — pisze Kaczkowski w swym „Pamitniku" ^)

— nie wielemy z tych dyskusyj rozumieli... ale przecie moe
co z tego zostao".

Zostao niezawodnie. Zostao zamiowanie w literaturze, nie-

uwiadomione jeszcze, ale majce si ju niebawem w caej peni

rozbudzi, — zostao wraenie tajemnego przemycania ksiek „za-

kazanych", poczucie ucisku i „dza bohaterskiej" przeciw niemu

reakcyi. Nioscemu w tajemnicy owe ksiki do Fredry maemu
Zygmusiowi, zachciewao si ju wówczas, jak sam wyznaje, „cho

par tygodni przesiedzie w kozie."'''). — Modo - rzebiarka

pocza ju wykuwa cay ywot póniejszy.

Ówczesny system szkolny potgowa to uczucie ucisku. Uczo-

no aciny i niemieczczyzny, mona byo mie lekcye take innych

jzyków obcych, taców, szermierki, jazdy konnej, — na wykady
literatury polskiej i polskiego jzyka nie byo miejsca; odbyway

si tylko dla formy, a za mówienie po polsku w szkole byo si-

gnum linguac i nastpowaa kara. Modzie radzia sobie tedy sa-

ma: przemycaa zakazane ksiki polskie, kryjc zrcznie „Dziady"

lub „Pana Tadeusza" pod introligatorskiemi okadzinkami „Barba-

ry" Feliskiego lub Tomaszewskiego „Jagiellonidy". — W tajemni-

cy, nocami, przepisywano i uczono si na pami wierszy Mickie-

wicza, Pola i Gosawskiego.

T drog szerzy si wród modziey duch spiskowy, propa-

gowany po wsiach przez ukrywajcych si emigrantów, emisaryu-

szy, przybywajcych z Francyi, i pene zapau patryotycznego ko-

biety. Caa Gaicya, pogrona od listopadowego powstania w zu-

penej apatyi, „w bezduchu", jak si wyraa Kaczkowski w swym
„Pamitniku", pokrywaa si teraz sieci spisków. Atmosfera ta

wsikaa w modziecz, wraliw dusz Zygmunta. Nieszczsna

wyprawa Zaliwskiego i srogie represye ni wywoane, podniosy

jeszcze bardziej gorco tej atmosfery. Przez mury konwiktu domi-

nikaskiego, do izb szkolnych przedostaway si echa oburzenia

na rzdy prezydenta gubernialnego barona Kriega i komenderuj-

cego generaa br. Langenau. Z ust do ust przechodziy wieci o

coraz to nowych rewizyach i aresztowaniach, o uwizieniu Kon-

^) „Mój pamiotnik", str. 70.

2) Tame str. ^68, 69.
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stanteg'0 Sotwiskiego, dja-ektora Zakadu nar. im. Ossoliskich i

mierci jego ony, o uwizieniu i mierci Maurycego Gostawskie-

go, którego poezye umiaa modzie na pami, wreszcie o skaza-

niu Zaliwskiego na dwadziecia lat wizienia, a Sotwiskiego na

lat osra. Gdy d. 25 lutego 1837 odczytywano Zaliwskiemu i towa-

rzyszom te wyroki pod prgierzem, wzburzenie we Lwowie byo
powszechne,*) a tego roku, w rocznic powstania listopadow^ego

dwunastoletni Zygmunt, siedzc wieczorem w teatrze, w loy Ale-

ksandra Fredry, byt wiadkiem gonej deihonstracyi, gdy z gale-

ryi rozrzucono wiersze, wymierzone przeciw l)r. Kriegowi i br.

Langenau, wskutek czego zarzdzono znowu liczne rewizye.

„Fakt ten — jak powiada sam Kaczkowski — sprawi na modzie
prawie odurzajce wraenie, bo zaraz nazajutrz rozeszy si wieci,

e lada dzie rewolucya wybuchnie." '^) — Eozgorczkowane umy-

sy modziey utrzymywaa w napreniu nieustajca propaganda

agitatorów. Ogniskami tej propagandy byy niektóre domy tak

na prowincyi, jak szczególnie we Lwowie, licznych przyjmujce

goci.

P. Ignacy Kaczkowski, ów realnie, zdaniem Korotyskiego,

mylcy obywatel, nie móg chyba nie widzie niebezpieczestwa

takiego wpywu na umys swego zaledwie z lat dziecinnych wyra-

stajcego syna. Pomimo to jednak sam wprowadzi go do jednego

z takich domów, niejakiej pani R. W „Pamitniku" swym ^)

Kaczkowski nazwisko tej damy oznacza tylko pocztkow liter.

Z niedrukowanych w^szake jego notatek*) dowiadujemy si, e
nazywaa si ona: Róaska. Mieszkaa w^ odludnym dworku, zwa-

nym „paacykiem", pod gór Wronow^skich. Bya wdow po ma-

jorze, czy pukowniku wojsk napoleoskich i miaa cztery córki.

W dzie prz}'jmowaa „wysze" towarzystwo, wieczorem za zbie-

rali si tam sami literaci, emisaryusze i najrozmaitszego rodzaju

spiskowcy. P. Ignacy wprowadzi tam syna, jakoby z obowizku,

„bo to, jak mówi, nasi krewni, ale ty nie potrzebujesz tam by-

^) Stan. Schnlir-Pepowski „Z przeszoci Galicyi", Tom II. roz-

dzia Vni. „Partyzanci", str. 62.

2) „Mój Pamitnik", str. 88, 89.

3) str. 90.

*) Notatki p. t. „Pol" mieszcz taki ustp: „Obaczy, czy si
nie da opowiedzie historya domu p. Róaskiej, a przy niej spiski

ówczesne. Ciglewicz, Józef Borkowski, Goszczyski itd." Ms.
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wa, bo to nie dla .studenta kompania i twoja babka bardzo by

sie na to oburzya".

Ta babka, Maryanna z Bylczyskieh Józefowa Kaczkowska,

odgrywaa snad niepolednit role w ognisku domowem. Wnuk
pisze o niej: „Miaa ona swoje zdania o ludziach i staa przy

nich, jak m wykuty z elaza" ^) Musiaa te by obdarzona nie-

zwyk energi i umiaa prowadzi cae wiejskie gospodarstwo,

to te p. Ignacy oddajc synowi w posiadanie nabyt Berenic,

opiek nad nim i nad gospodarstwem poruczj^ swej matce, która

te w Berenicy zamieszkaa. „Mieszkam na ustroniu i tylko swo-

jem gospodarstwem si zatrudniam" — mówi ona o sobie, zezna-

jc jako wiadek w procesie z r. 1846. ')

Nie lubia ona owych pa Róaskich, a ojciec, wprowadza-

jc tam Zygmunta, by widocznie przekonany, e na tej jednej

wizycie si skoczy. Stao si jednak inaczej, bo nauczyciel Zy-

gmunta. Eóycki, zakocha si w jednej z panien Eoaskicli i

czsto odtd prowadzi tam swego pupila. Zygmunt spotyka wpra-

wdzie w tym domu uczonych i literatów, jak Józefa Borkowskiego,

Augusta Bielowskiego. Dominika Magnuszewskiego, a take Pola,

lecz i emisaryuszów jak Goszczyski, Henryk Dmochowski, Leon

Zaleski, Napoleon Nowicki i Kasper Ciglewicz. Byway na tycli

zebraniach take kobiety „sfanatyzowane ide mczestwa", jak

zaznacza w swym „Pamitniku" Kaczkowski. Rozprawiano tam

ywo. agitowano ; Pol deklamowa ustpy z „Pieni o ziemi na-

szej", albo z „Obrazów z ycia i podróy", wówczas jeszcze niedru-

kowanych. Dowcipy Nereusza Hoszowskiego i Ignacego Komoro-

wskiego, a take humor Pola, rozweselay te zebrania, majce je-

dnak gównie charakter agitacyjny.

Nawiasem naley tu wtrci, e wedle relacyi Kaczkowskie-

go, Wincenty Pol y podówczas w najcilejszych stosunkach

z przywódcami ruchu rewolucyjnego, co jest w stanowczej sprze-

cznoci z innemi relacjami ^) jakoby Pol wysyany hyl przez gro-

no rozwanych obywateli za kordon, aby przestrzega przed nie-

wczesnymi porywami. Wedle Kaczkowskiego. Pol o wiele póniej

dopiero powstawa pocz przeciw agitacyi demokratycznej.

Wreszcie z kocem roku szkolnego 1838 spostrzeg p. Igna-

M „Mój Pamitnik", str. 92.

*) Akta sadowe z r. 1846. Protokó z 5 wrzenia.
3) Stan. Schniir-Pcpiowski „Z przeszoci Galicvi (1772—1862)",

str. 49.
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(\y Kaczkowski, 7a\ dotycliezasowy systoiii wychowania syna nie

liyl: odjjowiedni. e studenci lwowscy zanadto zajmowali si pro-

]iagand polityczn i konspiracyami. Zabra wiec Zygmunta ze

Lwowa i przewióz do Przemyla, gdzio go umieci pod opiek

krewnych, pastwa Wolskicii. I znowu trafi niefortunnie. Stary

Wolski by zdzieciniaym starcem ; zdawao mu sie. e za modu
l<ra udzia' w wyprawie wiedeskiej. Zi jego Wagner, pomimo

niemieckiego brzuiienia nazwiska, szlachcic polski herbu Lew, wy-

soko cenicy swoje szlachectwo i koligacye rodowe, a przytem

onierz napoleoski, opowiada baamutnie o swoicli wyprawach

wojennych, a na modzieiica wywiera taki wpyw, e ju dawno

rozbudzon w nim yk „arystokratyczn" jeszcze bardziej pod-

nieci. — Podówczas w Przemyhi modzie nadawaa ton miastu

i wytwarzaa gorca^ atmosfer patryotyczn i opozycyjn, co si

przedewszystkiem na zewntrz objawiao w stroju. Noszono cza-

marki z starego aglowego pótna, zwane kitlami, jako znak pa-

tryotycznyeli uczu. Stary Wagner umundurowa te tak siebie i

Zygmunta, ale jako dystynkcy szlacheck kaza owe kitle podbi

podszewk karmazynowa. To narazio Zygmunta na szyderstwo

kolegów i takie przeladowania, e podszewka karmazynowa mu-

siaa znikn. — Tyle o tym epizodzie pisze w swym „Pamitni-

ku" liaczkowski.

Karol Estreicher, nieprzychylny mu widocznie, zostawi o

nim kilka uszczypliwych i niekorzystnych wzmianek rkopimien-

nych, a o epizodzie tym tak podaje relacy

:

„Gdy byt studentem w Przemylu, studenci wyrzekali si

szlacliectwa, nosili grube laski i jednostajny ubiór, prosty, szary.

Kaczkowski jeden pyszni si swojem eleganckiem ubraniem. Ea-

zia kolegów jego ponsowa podszewka pod surdutem. Uwaano to

za oznak karmazyna. Kazano mu wyrzec si szlacliectwa i pod-

szewki. Gdy odmówi, rozoono go na awie i koledzy sypali

kolejno plagi. Jeden Zachariasiewicz broni go. Po plagach jednak

znikna czerwona podszewka." ^)

Jeeli zamiarem ojca hjlo uchroni syna przed duchem spi-

skowym i rewolucyjnym, to snad nie zna ludzi i stosunków,

skoro go umieci w Przemylu, wród modziey, konspirujcej

ustawicznie, a pod opiek takiego Wagnera i nauczyciela Lisko-

wackiego, którzy prowadzili modzieca o wicie na most kryty

na Sanie i tam w gronie innych studentów przypatrywali sie jak

1) K. Estreicher. Ms.
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transportowano poci bagnetami na odkrytych wozach skazaców;

politycznych. Modzie woaa ku nim : „Nie bójcie si ! My z wa-

mi! Jeszcze Polska nie zgina!" — Czytanie ksiek zakazanych

i piewanie pieni patryetycznyeh, byo treci „spisków" mod-
szych studentów; starsi, wraz z onierzami stojcego podówczas

zaog w Przemylu puku Mazzuchelli, zawizywali powaniejsze

konspiracye, których jaskrawym objawem by zamach skrytobój-

czy, speniony d. 18 grudnia 1839 r. na starszego komisarza po-

licyi Gutha '') przez studenta Justyna Begejowicza.

Ów Begejowicz, o lat par starszy od Zygmunta, by z nim

w jedne] klasie, a wród kolegów otacza go pewien urok. szepta-

no bowiem sobie, e nalea do spisków. Zamach na Gutha oka-

za si nie gronym. Ledwo dranity noem, Guth wyszed niemal

bez szwanku, a po wyleczeniu zosta przeniesiony z Galicy i. I by-

aby moe caa sprawa skoczya si na niczem, Begejowicza bo-

wiem uj nie zdoano, gdyby nie „przypadek", jak pisze Kacz-

kowski. 2) Przypadek ten opisuje szczegóowo Schnur-Pepowski."^)

Ukoczony prawnik Ludwik Wilhelm, aresztowany w Leajsku^

wskutek zdrady pewnego urlopuika, okupi sw wolno wyjawie-

niem caej organizacyi zwizku pod nazw: „Synów Ojczyzny",

do którego to zwizku nalea take przywódca modziey przemy-

skiej Edward Bajer. Dochodzenia wykazay istnienie organizacyi

spiskowej wród stacyonowanego w Przemylu puku Mazzuchelli.

Fakt ten zaostrzy mocno sytuacy, a pogorszyo spraw zeznanie

Józefa Pragowskiego, podoficera rzeczonego puku. Bojc si, jako

wojskowy, surowej odpowiedzialnoci, Pragowski wykry wszystko

starocie przemyskiemu Czetscliowi von Lindenwald. Sam Krieg

zjecha do Przemyla. Eozpoczy si gromadne aresztowania.

Oprócz licznych wojskowych, dostali si podówczas midzy innymi

do wizienia z modziey szkolnej: wspomniany Bajer, który je-

dnak zdoa umkn w przebraniu kobiecem na Wgry, ów Justyn

Begejowicz, sprawca zamachu na Gutha, Bkowski Feliks, Ohrz-

stowski Edward, Oiglewicz Kasper, Czajkowski Erazm, Fabry

Franciszek, Janiszewski Wiktor, Miaszewski Stanisaw. Nowa-

^) Guth by w r. 1836 dyrektorem polieyi w Krakowie i wsa-
wi sio tam barbarzyskiem postpowaniem z winiami politycznymi

i wymylaniem fantastycznych spisków. Przeniesiony wskutek tego

do Przemyla, nie zmieni trybu postpowania. (Patrz Stan. Schniir-

Pepowskiego „Z przeszoci Galicyi", str. 111).

2) „Mój Pamitnik", str. 105.

^) „Z przeszoci Galicyi", str. 111 i nast.
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kowski Henryk, Szumski Ksawery, Sochaski Edward, Ziemiaski
Wawrzyniec i najbliszy przyjaciel Zygmunta Jan Zacliariasiewicz,

liczcy wówczas lat pitnacie, nie bardzo silny na zdrowiu i o

zamachu zupenie nic nie wiedzcy ^).

O tych zajciach pisze Jan Zachariasiewicz w licie do Kacz-

kowskiego z d. 6 listopada 1889: „Begejowicza widziaem w r.

1863 czy 64. By u mnie we Lwowie. Chop setny, byt dzierawc
za Wis. Karmi powstaców i mia urzd rzdu narodowego.

„Gazeta Narodowa" niedokadnie pisaa o spiskach. Zdaje mi si,

e i mnie umiecia midzy tymi co Guta mieli zabi. To niepra-

wda. My o tern wtedy nic nie wiedzieli, ani nawet do polityki je-

szcze si nie mieszali. Bajer zawezwa trzech poufnych swoich a

midzy nimi by i Begejowicz. Cignli losy i los pad na Bege-

jowicza. Mymy dopiero o fakcie dowiedzieli si nazajutrz" 2).

By to prawdziwy dzie sdny w Przemylu, który trwa
cay tydzie — opowiada Kaczkowski. — Nikt nie mia pokaza
si na ulicach, przez które przecigay tylko patrole wojskowe

z najeonymi bagnetami, prowadzce uwizionych. Przez kilka no-

cy nikt oka nie zmruy, modlono si i jczano, kobiety zanosiy

si od paczu i mdlay.

May Zygmunt nie unikn podejrzenia. Nie uwiziono go

wprawdzie, lecz internowano w mieszkaniu i zadano od ojca

porczenia, e chopiec nie ucieknie, a gdyby w ledztwie cokol-

wiek przeciw niemu si okazao, natychmiast si zjawi. — Ignacy

Kaczkowski niezwocznie przyby do Przemyla, lecz wszelkie jego

zabiegi u starosty Czecza i sdziego ledczego nie byyby si na

wiele przyday, gdyby nie interwencya profesorÓAv gimnazyalnych

Sanowskiego i Merwartha. Protekcy t zawdzicza Zygmunt swej

umiejtnoci jzyka aciskiego, nabj^tej w domu Wolskich, gdzie

wielu ksiy bywao i wprawiao chopca w mówienie po acinie.

Zygmunt te naby takiej w tym jzyku wprawy, e napisa byt

rx irroima diligentia acisk rozpraw o Cyceronie, która zasu-

ya sobie na wyjtkow pochwa wymienionych profesorów i

któr gono w klasie czytano.

Ta rozprawa aciska, to by pierwszy utwór póniejszego

pisarza polskiego.

Na wstawienie si tych profesorów, pozwolono ojcu zabra

syna do domu, ale z obowizkiem dostawienia go do Przemyla

1) „Mój Pamitnik", str. 104 i nast.

2) Ms.

Zygmunt KaczVowski i jego czasy.
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na kade wezwanie. Byo ju wszake rzecz postanowion, e
w razie takiego wezwania, modzieniee mia umkn na Wgry,
gdzie ojciec mia przyjació, gotowyci przygarn zbiega. Wezwa-

nie nie przyszo, a potrzeba byo przecie szuka dla chopca in-

nego, spokojniejszego gimnazyum.

Wybór pad na Sambor, gdzie opiekun i gówny kierownik

wychowania Zygmunta, ks, egiestowski, umieci go w domu nie-

jakich pp. Herringów, wród protestanckiej rodziny szwajcarskiej,

gdzie mówiono tylko po francusku i niemiecku. Nauczycielem Zy-

gmunta, który dwa razy na tydzie udziela mu korepetycyj przed-

miotów szkolnych i dawa lekeye religii, by ksidz Ocharski,

katecheta. Drugi nauczyciel nazywa si Hermanowicz, rusin
;

po-

sta niezmiernie typowa. Za modu kleryk w Wiedniu, uciek

z seminaryum do legionów polskich we Woszech, suy nastpnie

przez dugie lata w wojskach francusko-polskich a w listopadowem

powstaniu zosta oficerem. Dawa Zygnnintowi lekeye jzyków
francuskiego i woskiego i bawi go anegdotami z czasów legio-

nów i wojen napoleoskich.

Atmosfera w Samborze bya zgoa od przemyskiej odmienna.

Miasto to zaludnione przez Niemców i ydów, nie posiadao ani

jednej rodziny, któraby przechowywaa tradycye polskie. Studenci

mówili midzy sob po niemiecku, rusisku. a nawet argonem
ydowskim. Wród nich snuo si ju tylko mgliste wspomnienie

jakiego spisku o charakterze polsko-rusiskim, zawizanego przed

kilku laty przez Ciglewicza i Michaa Popiela ; zreszt w dobie

przybycia Zygmunta ani ladu polskiego ruchu. Z kolegów jedy-

nym wybitniejszym by Mikoaj Z3^blikiewicz, póniejszy Marszaek

krajowy, ubogi syn kunierza z Nowego miasta, cliodzcy w ko-

uszku, cichy, spokojny i dobry kolega. y on tylko z S3^nami

ruskich ksiy, mówi z nimi po rusku i rzeczami polskiemi zgoa

si nie zajmowa').

AV takiem otoczeniu i pod cisym rygorem szkolnym, nic

dziwnego, e byo duszno modziecowi, nawykemu do innych

wrae i dranicej atmosfery konspiracyjnej. Nawet ksiek pol-

f^kieh w Samborze nie byo, — Zygnnmt czytywa musia, i to

ukradkiem, stare romanse niemieckie. Osamotniony 1 rozgoryczony

napisa on wówczas „z nudów" — jak twierdzi — wiersz satyry-

czny na wszystkich swoich kolegów. Wiersz napisany by maka-

ronizmami ze wszystkich znanych mu jzyków, a koczy si we-

1) „Mój Pamitnik", str. 113.
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zwaniem kolegów, aby wbrew wadzom szkolnym budzili w sobie

narodowego ducha i yli yciem polskiem. — Staa sie z tego

ogromna awantura. Zygmunt, skazany na ojniodniowy areszt du-

mowy, nie dochowa go, — poddany pod sad ponowny, musia"

przez cztery czwartki odsiadywa trzy godziny w areszcie szkol-

nym, — To dopenio miary i Zygmunt napisa drug satyr po

niemiecku i po acinie, tym razem wymierzon ju przeciw profe-

sorom. — Satyra ta — trzeci z rzdu utwór literacki Zygmunta —
cigna na niego najdotkliwsz kar: wydalono go z gimnazyum

sainborskiego.

Na tem skoiiczyy si publiczne studya szkolne Zygmunta.

Uczy si on dalej w domu rodziców, pod kierunkiem ks. egie-

stowskiego, przeplatajc nauk jazd konn, wiczeniami szermier-

skiemi i gimnastycznemi, wreszcie dalekiemi W3^prawami w góry.

polujc na sarny, jelenie i dziki. Mistrzami Zygmunta w wicze-

niach szermierskich i gimnastycznycti byli przebywajcy w domu
rodziców emigranci. Z nimi te w dni sotne czytywa emigracyjne

wydawnictwa i dzienniki, — nie wychodzi zatem z tej atmosfery

gorcej, jaka go owiona w Przemylu.

Wreszcie w sierpniu 1841 r. zawióz p. Ignacy syna do Tar-

nowa, dla skoczenia szóstej (naówczas ostatniej) klasy gimna-

zyalnej i umieci go u adwokata Eudrofa. Mieszka podówczas

w Tarnowie, w dworku wasnym, rodzony brat babki Zygmunta,

Jan Dboróg Bylczyski, ju podówczas sdziwy, a podobno za-

mony. Dla pozyskania te snad jego wzgldów nastpio to umie-

szczenie Zygmunta w gimnazyum tarnowskiem. Bya to ju czwarta

czy pita z rzdu translokacya szkolna modzieca, oczywicie dla

nauki systematycznej niezbyt korzystna. Zapewne te nie bardzo

korzystnymi dla modego umysu byy przykady domu owego

starca Bylczyskiego. Wiedzc o tem energiczna babka Zygmunta,

owa niewiasta, która wedle sów wnuka, obstawaa przy swojem

zdaniu, jak m wykuty z elaza, sprzeciwiaa si bliszym sto-

sunkom ze swoim bratem, któremu zarzucaa obyczaje cudzoziem-

skie i nieporzdek w yciu. .Jednake Zygmunt, pomimo tych za-

strzee babki, podobnie jak przedtem u owej pani Eoaskiej,

bywa czsto w domu swego wujeczuego dziada, gdzie uczszczaa

caa szlachta tarnowska, gdzie jadano i pito wybornie, a wieczo-

rami, do pónej nocy, czsto do wschodu soca, grywano w karty.

Dziadek gniewa si na wnuka, e gra nie chcia, czy nie umia,

2-
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ale to go nigdy nie nciJo, jak pisze w swoim „Pamitniku" ^)

i nauczywszy si wreszcie w wista, gra zawsze haniebnie.

Nie pozostao to jednak bez zgubnego wpywu. A chocia

Kaczkowski nawet w ostatnich latach swego ycia, bo w licie do

pani Ksawerowej Liske^) z d. 12 grudnia 1890, protestujc prze-

ciwko czynionym mu zarzutom, utrzymuje, e : „Gry w karty nigdy

nie zna i do dzi dnia jej nie zna", —to wszake, jak to póniej

jeszcze obaczymy, nie braknie wiadectw wspóczesnych, e nami-

tnie grywa, i e tp nawet stao si powodem, przykrej bardzo

w nastpstwach, awantury w Krakowie.

W kadym razie, o ile stosunki ze szlacht okoliczn, by-

wajc w domn dziadka, — (Kaczkowski w „Pamitniku" swym

wymienia piknie brzmice nazwiska : Eeyów, Tyszkiewiczów, Eo-

oaliskich, Jordanów itp.) — podniecay w^rodzon próno mo-
dzieca, o tyle wród kolegów gimnazyalnych znalaz si znowu

pod takimi samymi, jak w Przemylu, wpywami. Agitowa tam

ju podówczas wród modziey Franciszek Wiesioowski, przjgo-

towujc wybuch z r. 1846, a take zapalony anarchista Gosslar.—

Tu znowu p. Ignacy Kaczkowski, jakkolwiek niby „trzewo" my-

lcy, nie okaza si ani ogldnym, ani przezornym. Sam bowiem

zaleci synowi, aby utrzymywa stosunki przyjazne z Franciszkiem

Wiesioowskim, który zawizywa naówczas róne spiski wród
modziey, a Zygmuntowi dostarcza ksiek, przepojonych duchem

rewolucyjnym.

Znamienn jest pod tym wzgldem, cytowana w „Pami-
tniku" 3) rozmowa Wincentego Pola z modym Zygmuntem. Pol

przemieszkiwa wówczas u XX, Sanguszków w Gumniskacli i ju
wtedy pocz hodowa znacznie trzewiejszym zapatrywaniom, ni
wówczas, gdy go widzielimy deklamujcego w domu pani Eoa-
skiej we Lwowie. Od czasu owych licznych aresztowa w latach po-

przednich i przypatrzywszy si nastpnie propagandzie rewolucyj-

nej, Pol zacz z niedowierzaniem, a nawet z niechci, spoglda
na dziaania spiskowe. Postpowanie i zasad Wiesioowskiego:

..Wszystko dla ludu i wszystko przez lud", — stanowczo potpia,

sam bowiem by wyznawc zasady: „Wszystko dla ludu, lecz nie

przez lud", Ivsiki, dostarczane przez Wiesioowskiego nazywa
..zaraz", a ju nie mia do silnych sów na potpienie anarchi-

^J str. 137.

2) póniejszej Wadysawowej oziskiej, Ms.
3) str. 127 i nast.
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stycznych knowa kolegi Zygniunta z szóstej klasy, Juliana Gos-

slara, który tworzy „kóka" studentów i niby wykada im teorye

tilozoficzne Tjibelta i Trentowskicgo, gównie za, w przebraniu

cliopskieni, snu si po wsiach i miasteczkach, szerzc propagand

rewolucyjn. By to typ „emisaryusza" i propagatora nie patryo-

tyzmu polskiego, lecz anarchistycznycli teoryj midzynarodowych^).

„To nie Gosslary zbawi Ojczyzn! — woa w^ówczas Pol,

—

to trucizna komunistyczna; on zawizuje kóka pomidzy wami,

burzy was przeciw szlachcie, uczy was teoryj komunistycznych

i wszechwadztwa ludu!" Gosslar mia przytem zwyczaj rozsyania

listów bezimiennych i drczy nimi Pola, co go w najwyszym

stopniu oburzao.

Ten pobyt w Tarnowie pod kadym wzgldem by niekorzy-

stny dla Zygmunta. Zarówno ow^e karciane wieczory u dziadka,

jak stosunki z Wiesioowskiui i Gosslarem musiay wprowadza

w dziwny zamt dusz modzieca. Z jednej strony widok atwego

a lekkomylnego ycia, z drugiej, podniecajce uczucia i wyobra-

ni wpywy teoryj rewolucyjnych, utrzymyway t dusz w ci-

gym rozstroju. Do tego przyczyy si jeszcze dwa ujemne wra-

enia: niemal naga mier dziadka Bylczyskiego, która przera-

zia umys modzieczy,— i gorszcy przykad grabienia pucizny po

zmarym przez niesumiennych jego duników. Po raz pierwszy

by Zygmunt wiadkiem, jak ludzie z pozoru przyzwoici i wykszta-

ceni, popeniali oczywist zbrodni, niszczc rachunki, listy i obci-

ajce ich kwity. Caymi koszami wynosili papiery do kuchni,

darli je i palili. ^) — Miao to ten skutek, e modzieniec odoso-

bni si i zamkn w sobie pod fatalnem wraeniem, e otaczaj

go sami zodzieje i oszuci.

We dwa miesice potem skoczy Zygmunt klas szóst i w r.

1843 znalaz si znowu we Lwowie, jako suchacz filozoficznego

fakultetu.

Co wynosi ze studyów gimnazyalnych ? Prawdziwej nauki,

cigle przeryw^anej i w rozmaitych zakadach naukowych czerpanej

bez systemu, zapewne nie wiele. Natomiast troch jzyka francu-

skiego, nieco angielskiego i woskiego, z lekcyj pobieranych pry-

watnie, zamawianych przez ojca osobno, a podzielanych z modzie
wysz urodzeniem, majtkiem i stanowiskiem rodziców. Angiel-

*) Trzykrotnie skazywany na mier, stracony zosta wreszcie

w Wiedniu 1852 r.

2) „Mój Pamitnik", str. 192 i nast.
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skiego jzyka nczy si Zygmunt w 3 klasie gimnazyalnej razem

z Wadysawem Drohojowskim i Ignacym Cywiskim, woskiego

z Leonardem i Eustachym brami Piniskimi. Czyni to p. Ignacy

Kaczkowski niby dlatego, aby zaradzi jednostronnoci ówczesnego

wychowania szkolnego, w rzeczywistoci za tego rodzaju „wy-

odrbnianie" syna w towarzystwie bogatycli kolegów, rozwijao

tylko w modzieeu znan ju nam yk prónoci, która wpro-

wadzaa rozstrój w jego istot duchow. To tejjóniej, mieszkajc

ju od lat wielu na obczynie, zanotowa z gorycz:

.,Sucha nie umiaem, rozkazywa nie mogem. Dlatego wy-

suywszy dwudziestoletni kapitulacye i otrzymawszy przysdzon

nagrod, postanowiem zamieszka za granic." \).

Z drugiej strony spiskowa atmosfera, która go otaczaa, zwa-

szcza w Przemylu i Tarnowie, wpyw takicli ludzi, jak Fr. Wie-

sioowski i Gosslar, potgoway ten rozstrój, lecz w wrcz prze-

ciwnym kierunku. Dusza modzieca, wród tych kracowych pr-

dów, usiowaa utrzyma równowag, oczywicie napróno. Prze-

chylaa si ustawicznie to^ na jedn, to na drug stron, udzc
si, e wyrabia sobie samoistny sd o ludziach i sprawach.

W ostatnich latach ycia pisa o sobie Kaczkowski

:

„Mam wasn mennic duchow, z której myli moje wycho-

dz z moim wasnym stemplem, którego trudno nie pozna." ') —
Zdanie to o tyle jest suszne, o ile idzie o indywidualno odrbn
pisarza. Czowiek, którego lata dziecice i modziecze upyny
wród tak sprzecznych prdów, nosi zawsze na sobie stempel

tych sprzecznoci, chocia mu si zdawao, i ma ..wasn mennic
duchow."

Pod tym wzgldem niezmiernie charakterystyczne s zdania

Kaczkowskiego o spiskach, — zdania pozostawione w notatkach do-

nienapisanego nigdy w caoci i niewydanego II tomu „Teki Nie-

czui". Wyhodowany w atmosferze spisków, broni do koca ich

istoty i charakteru.

Oto, co czytamy w tych notatkach

:

„Ktokolwiek ze Staczykowskich pisarzy, dyletant, czy „xi
pióra-'. Kalinka, Tarnowski,' czy Komian, pisze przeciwko spiskom,

zapomina o dwóch rzeczach. Naprzód o temperamencie narodu.

Temperament jest wynikiem sposobu ywienia si, obyczajów do-

mowych i publicznych i wiekowych tradycyj. Czowiek umiejcy

') Z notat o Poln. Ms.
-) Ms.



panowa nad swoim tempei"ainentein ju jest wyjtkiem ; narodu,

panujcego nad swoim temperamentem, jeszcze nigdy nie byo na

wiecie. Temperament nie da sie zmieni ; nikt nie zrobi flegma-

tyka z Francuza i Wocha, ani sangwinika z Niemca. Najwiksze

narodowe nieszczcia mog temperament narodu tylko na jaki

czas przyguszy, ale zmieni go nie zdoaj. Wielka rewoliic3^a

z koca XVIII w. moga tylko we Francyi wybuchn i taka sama

rewolucya moe jeszcze raz kiedy wybuchn; nie wybuchna
i nigdy nie wybuchnie w Niemczech. Potrzeba byo wielu wieków

niewoli na to, aeby Serbowie i Grecy zatracili w sobie rycerskie

tradycye swych dziadów, lecz Czesi. wy)>ici niemal do nogi pod

Iia Gór. kiedy si po dw()ch wiekach ze snu ocknli, pokazali

si wiatu z temi samemi wadami tempei-amentu. które byy po-

wodem owego pogromu. Polacy mieli to do siebie, e zawsze cho-

dzili wielkiemi drogami. Ich temperament czyni ich niezdolnymi

powolnego zmierzania prac do pewnych celów. Wielkie wojny

Chrobrego, wylncie caej Polski z podziaów za czasów okietka,

przez cae wieki trwajce wyprawy na Turcy, obrona Rzeczypo-

spolitej od kilku najazdów w w. XVII, i-ozsadzajce wewntrzny

ukad pastwowy rokosze magnatów, namitna obrona szkodliwej

dla pastwa indywidualnej wolnoci, konfederacya barska, insu-

rekcya Kociuszkowska, legiony, zapenianie polsk modzie armii

napoleoskiej, listopadowe powstanie, wszystko to byo dzieem

temperamentu. A jeeli po tem powstaniu, tak emigracya, jak

i Ciia Polska rzuca si w spiski, których celem jest odtworzenie

Polski od morza do morza, to to jest take dzieem temperamentu,

opierajcego si na wiekowej tradycyi. Bardzo to powierzchowny

historyk, który w tych spiskach widzi tylko gupot indywiduów,

albo jakiej sekty i t. d. (Towarzystwo demokr. i Hotel Lambert

zgodne z sob w ostatecznym celu.)"

„A powtóre, spiski odday narodowi wielk przysug. Ozem

bya Polska po r. 1895 (sic! zapewne: 1795). Ze spisków powstay

legiony. Gdyby nie legiony etc. Temperament zaprowadzi Polak(')W

w armi napoleosk. Gdyby tej armii nie byo, nie byoby ani

X-twa Warszawskiego, ani Królestwa Kongresowego. Listopadowe

powstanie byo koniecznoci. Czein bya Warszawa, czem byo
Królestwo za Paszkiewicza? Czem bya wtedy Galicya? Gdyby nie

spiski, Polacy byliby si zwolna przerobili na Moskali, Prusaków

1 Austryaków, przesianych katolikami, wiernymi synami Kocioa,

ale bez ojczyzny. Rok 1846 by szalestwem, ale dopiero on wy-

próni z Polaków salony Arcyksicia i Kriega i obudzi patryotyzm
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w szerokicli warstwach. — Jeszcze w r. 1848 byli ludzie uchodzc}^

za patryotów, ale dajcy pierwszestwo liberalizmowi przed patryo-

tyzmeni, (Bajk jest, e Emigracya wywoaa r. 1846. Heltman

a nawet Mierosawski byli zrazu przeciw powstaniu. Powstanie wy-

woa w Wielkopolsce Komitet poznaski, a w Galicyi Fr. Wiesio-

owski. Czyta Pamitnik Fr. Wiesioowskiego, napisany z moje>

namowy.). — Eok 1863 jest dzieem Mierosawskiego, któremu nie

umieli oprze sie Biali, a rozszerzenie powstania do krajów zabra-

nych, dzieem dyplomacyi polskiej. Kto wicej krwi przela, czy

spiskowcy, czy dyplomaci? niech badacz historyk odpowie na to

pytanie."

..Dlaczego pisz o spiskach ci, którzy si sami do tego przy-

znaj, e spiskowców wcale nie znali? Czy ma prawo sdzi spi-

ski kto taki, który nie ma o nich adnego wyobraenia?"

„Czem byy spiski? — pyta Kaczkowski w dalszym cigu. —
Wejdmy w gb rzeczy. aden spisek, których byy cae setki od

r. 1820 do 1863, nie zosta od razu zawizany w celu zbrojnego

powstania. Jedne z nich wizay si w celu czytania xiek zaka-

zanych i utrzymywania patryotyzmu, a drugie w celu skoncentro-

wania oporu przeciwko tym, którzy si wyparli idei niepodlegoci

i pokrywali swoje odstpstwo rzekomym zamiarem utrzymywania

bytu narodowego w kajdanach. Ten ostatni charakter spisków

objawia si zawsze ))d wierszykami, rozsiewanemi po kraju,

a wymierzonemi przeciwko tym, którzy, obwieszawszy swe piersi

orderami i tytuami zaborów, lizgali si po posadzkach W. Xicia

w Warszawie i Areyksicia we Lwowie; bd broszurkami i arty-

kuami dziennikarskiemi. Wszystkie spiski, nie wyjmujc Karbo-

naryuszów z przed r. 1831. a do pierwszych zawizków spisków

z przed r. 1863, wymagay tylko od odstpców zachowania naro-

dowej godnoci. Byy wprawdzie z emigracyi denia do zbrojnego

powstania, ale pomidzy spiskowcami by zawsze przeciw nim

opór, — i gd3'by ci, którzy szukali bytu narodowego w kajdanach,

zamiast ucieka si pod skrzyda rzdów zaborczych przed spi-

skowcami, byli przeciwnie szukali porozumienia ze spiskowcami,

toby powsta nie byo. Gdyby przed r. 1846 obywatele sami, mi-

ujcy ojczyzn i majcy zasuon a nie skompromitowan po-

wag, byli si zbliyli w Galicyi do Franciszka Wiesioowskiego,

a w Xistwie do Libelta. Heltmana i Stefaskiego i z mioci im

przedstawili, na jakie niebezpieczestwa naraaj kraj, dc do

powstania, toby roku 1846 nie byo. To samo byby potrafi An-

drzej Zamoyski przed r. 1863, nie wspominajc ju o Wielopól-
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>kiiu. którego psim obowizkiem byo pierwej próbowa porozu-

mienia i zgody, nim wypowiedzia' wojn na noe. Ale takich usi-

owa ze strony wielbicieli bytu narodowego w kajdanach nigdy

nie byo. A dzisiaj co? Znowu to samo. W Galicyi s widoczne

dwa prdy, obydwa umiarkowane. Prd patryotyczny zgadza si
na kompromis, który jest koniecznoci, ale nie chce kapitulacyi, —
})rd drugi, przyznajcy si do jakiego nieokrelonego, zreszt

niedorzecznego, patryotyzmu poitycznego, zamiast porozumie si
z tamtym prdem i doj do zgody, ogasza kaptulat-y, a czujc,

e dla takiego programu nie ma ziemi pod sw^ojemi stopami, szuka

dla siebie oparcia w Wiedniu. Berlinie i Petersburgu. I gotów jest

nawet do denuncyacyi. któr nazywa „szlachetn". Zacz od wojny

przeciwko swoim w r. 1869, t wojn prowadzi, mniej wicej

skrycie, przez lat 25, a teraz wydaje j przy kotach i bbnach.

Jaki bdzie koniec tej wojny? Koniec wiadomy, bo konserwatyci

zawsze uciekli. Zamci, zawichrzy, spoeczestwo rozdwoi, swo-

bodny rozwój pracy powstrzyma, owiat ludu opóni, — a kiedy

duch narodu si zniecierpliwi i stanie oporem, podda mu si

i popiera powstanie z za pieca, albo da nura gdzie za granic,

oto ich rola. Od r. 1794 nic si w tern nie zmienio."

W dalszym cigu swych notatek, Kaczkowski posuwa si a
do twierdzenia, e: ..moralno spisków bya idealnie czysta",

a to, zdaniem jego, z powodu, e „miaa idea: niepodlego na-

rodu", albowiem „idea niepodlegoci jest jedynym puklerzem

przeciw' niemoralnoci politycznej"^).

Z tych w^ywodów. w podeszym ju wieku krelonych, a któ-

rych tendencyjno i paradoksalno same rzucaj si w" oczy,

okazuje si, e wpywy atmosfery, któr oddychaa niegdy pier

modzieca, przetrway do pónej staroci, a moe odyy w chwili,

gdy oko starca zwracao si z utsknieniem do lat dziecistwa

i modoci. Co prawda, zdania te paday w ferworze polemiki ze

stronnictwem konserwatystów krakowskich, t. zw. ..Staczyków",

—

wszake ton ich i caa argumentacya wiadcz, e wynikay bd
co bd z przekonania autora i s najlepszym dowodem owego

rozstroju, wywoanego w jego duszy sprzecznymi prdami konser-

watyzmu szlacheckiego z jednej a spiskowych knowa z drugiej

strony. Przechylaa si ta dusza raz na t, to znów na przeciwn

stron i co chwila tracia równowag, a to wywoywao nieraz

sprzeczno teoryi z praktyk, sów z czynami.

1) Notatki do IT. Tomu „Toki Nieczui". Ms.



26

W chwili przybycia Zygmunta na stiidya uniwersyteckie do

Lwowa, duch. panujcy wród modziey, by ju szczerze polski

i patryotyczny. Po ezasaci owego „bezduchu" nastpi przeora..

Przedostaway si tu silne prdy romantyczne, czytywano pilnie

publikacye, pene wolnomylnych idei, ju nie tylko z Parya,

lecz i z Ksistwa Poznaskiego, gdzie literatura polska bya w pe-

nym rozwoju. Literatura ta miaa ju i w Galicyi swych przedsta-

wicieli w osobach takich pisarzy, jak August Bielowski, Wincenty

Pol, Szajnoclia, Józef i Leszek Borkowscy, Dzierkowski, Wagile-

wicz. — Wród modziey nie byo wprawdzie spisków, ale two-

rzyy si rozmaite odrbne kóka, rónice si midzy sob sto-

pniem temperatury uczu patryotycznych, lecz ii:i w^skró polskie,

a nierzadko tchnce duchem rewolucyjnym.

„Pamitnik" Kaczkowskiego nie daje dostatecznych podstaw

do oznaczenia, czy i do jakich kóek Zygmunt nalea. To wszake

zdaje si by rzecz pewn, e uczestniczy w tej frakcyi, któr

nazywano heglistami, bezbonikami i libertynami. Stao si to nie-

wtpliwie pod wpywem zawizanej w tym czasie cisej ziiajomoci

z profesorem filozofii Hanuscbem, który propagowa zasady Hegla,

nadajc im o wiele wolnomylniejszy kierunek. Obcowanie z tym

profesorem i jego wykady, zwaszcza nadobowizkowe, w^ rozmo-

wach prywatnych, nie mogy pozosta liez wpywu na umys Zy-

gm.unta, zarówno jak stosunki z estetykiem profesorem Bratran-

kiem i dyskusyc z nim o dzieach Goethego, Schillera i Jana

Pawa Eichtera.

Teraz na prawd zaczy si dla Ivaczkowskiego studya po-

wane, a to tembardziej, e mieszkajc spoem z koleg Leopoldem

Eossowskim, chciwym wiedzy, poszed za jego przykadem i nie

ograniczajc si na suchaniu wykadów na Wszechnicy, korzysta

pilnie z bibliotek Zakadu Ossoliskich i uniwersyteckiej, nie za-

niedbujc najnowszych wówczas publikacyj, rozpraw Libelta i Mo-

raczewskiego, oraz literatury polskiej ^Michaa AYiszniewskiego.

Równoczenie obijay si o uszy urodziefica echa dziaa na

polu ekonomicznem i spoecznem takich obywateli, jak ksi Leon

Sapieha, za którego inicyatyw zakadano Kas Oszczdnoci i To-

warzystwo kredytowe ziemskie, a czyniono zabiegi o zniesienie

paszczyzny za indenmizaey. Obok ksicia Leona widzia Zygmunt

dziaajcycli Aleksandra Fredr, Kazimierza Krasickiego, Wincen-

tego Skrzyskiego, Kazimierza i Aleksandra Stadnickich, Felicyana

Laskowskiego i innych, którzy, jak pisze Kaczkowski, „mieli oczy
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otwarte na wszystko i zdrowy scl o teiii, co si dziao koto

nich" ').

Zaszed' tu jednak zupenie niespodziewanie wypadek bolesny,

który odwróci myli Zygmunta w innym kierunku. Wypadkiem
tym bya niemal naga mier Kossowskiego, ukochanego towarzy-

sza, którego Kaczkowski „przewodnikiem" swym nazywa, a który

swojem zainiowaniem w naukach i pilnoci bardzo dodatni wpyw
wywiera na modszego koleg. mier ta dotkna Zygmunta bo-

lenie. Na duszy czas odosobni si on i zaton w rozmylaniach

nad zagadnieniami tilozolicznemi, przyezem zastanawia si pocz
nad ówczesnym systemem szkolnym, nie dozwalajcym swobodnego

rozwoju przyrodzonych zdolnoci. — Kaczkowski pitnuje ten sy-

stem, jako na wskro biurokratyczny, a nadto ateistyczny i peen
serwilizmu-).

To usposobienie krytyczne wzmogo si jeszcze bardziej po

mierci Eossowskiego, a zawizane z innymi kolegami stosunki,

gównie z Janem Imaem i Wadysawem Dybowskim, wcigny
znowu Zygmunta w wir ycia studenckiego. W gronie koleg('iw

odznacza si duchem rew'0lucyjnym zwaszcza Dybowski, który

umar potem w wizieniu, w 1846 r. W wspólnem, obszernem

mieszkaniu Bala i Dybowskiego odbyway si schadzki studcnt»w

i dysputy, do pónej nieraz nocy trwajce. Wikszo kolegów, do

których naleeli : Leonard i Eustachy Piniscy, Ignacy Cywiski,

dwaj bracia Eomaszkanowie, Józef Nikorowicz, póniejszy waci-
ciel Zboisk pod Lwowem i kompozytor muzyki do „Chorau" Ujej-

skiego, Alfred Majewski, Eunge-Iiorowski, Oswald Bartmaiiski,

póniejszy wiceprezydent Namiestnictwa lwowskiego, Wadysaw
Drohojowski, który zaj póniej stanowisko w dyplomacyi austrya-

ckiej ^}, lecz umar modo, — wikszo tej modziey, owiana

gorcym patryotyzmem, hodowaa w^szake kierunkowi umiarko-

wanemu, a w kadym razie nie rewolucyjnemu. Przewaao zdanie,

o zerwanie si do zbrojnego powstania byoby nie do darowania

bdem, e przedewszystkiem naley si wzmacnia na siach i d-
y do uobywatelenia ludu i rozszerzenia owiaty. Czytywano te

pilnie wszystkie publikacye, wychodzce podówczas w Poznaskieui,

jak „Eok", „Przyjaciel ludu", „Ordownik naukowy" i „Dziennik

domowy"; studyowano dziea Lelewela, Libelta, Trentowskiego,

1) „Mój Pamitnik" str. 148.

2) 1. c. str. 158.

*) By konsulem aitstr. w Warszawie.
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warszawskich, jak „Przegld naukowy" Dembowskiego i Skimbo-

rowicza, „Biblioteka Warszawska", „Ateneum" i t. p., — sowem,

czytano wiele, uczono sie niemao, chocia moe bez systematy-

cznego adu, a dysputowano najwicej, bo zdania i sdy literackie

w tem gronie byy mocno podzielone. Kada rozprawa nowa Li-

belta lub Moraczewskiego. a ju przedewszystkiem 'takie „Miesza-

niny obyczajowe Jarosza Bejy", byy przedmiotem osobnych ze-

bra i zacitych dyskusyj.

W tym to czasie napisa Kaczkowski tragedy po niemiecku

w 5 aktach, któr, jak twierdzi Korotyski ^), czytano w kókach

akademickich z uznaniem. Zajmowa si te przekadami na jzyk

polski Horacego, Wergiliusza i Tacyta. Pisywa równie parodye

z wykadów estetyki prof. Tangla, co mu najwicej przyczyniao

rozgosu, bawic kolegów.

Isie rzadko jednak owe dys|j:us3"e koleeskie wkraczay na

}>ole polityczne. Zapalony Dybowski wprowadza czasem na te ze-

brania emisaryuszy rewolucyjnych, którzy wykadali tej modziey

swoje zasady, przyjmowane jednak przez wikszo do chodno.

Brali czasem udzia w tych zebraniach i ludzie starsi, a midzy
innymi Wincenty Pol, który ju wówczas usiowa stanowczo prze-

ciwdziaa, aby teorye, zaczerpnite z rewolucyi francuskiej, nie

baamuciy umysów modziey. Wypowiada si on ju wtedy ja-

wnie, — jak twierdzi liaczkowski, -) — przeciwko literaturze, ma-

jcej na celu propagand demokratyczn, przeciwko literaturze

ludowej, twierdzc, e ona obejmowa winna cae ycie narodowe,

wic by narodow. Przeciw Polowi i jego zasadom zacza si

ju wtedy objawia wród modziey opozycya, a zwaszcza po

ukazaniu si „Podróy Benedykta Winnickiego do Niewiea",

ostro krytykowanej, jako wyraajcej „pogldy ciasne, wycznie

szlacheckie, nie zgadzajce si z postpem czasu".

Po za temi zebraniami koleeskiemi i dyskusyami, waciwe
studya uniwers3'teckie nie budziy wielkiego zajcia. Tote mody
Zygmunt, po pierwszym roku filozofii, powróciwszy na wakacye

do domu rodziców, owiadczy ojcu, e nie ma ochoty wraca do

ij „O Autorze". Dziea Zygm. Kaczkowskiego. Wydanie, Ungra,

Tom "11, str. 255, 256.

-) „Mój Pamitnik" str. 163 i nast.
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Lwowa. Rwa sio do Parya, na co jednak ojciec sie nie zgodzi]"

i wypniwit go do Wiednia').

Jeeli stndya uniwersyteckie we Lwowie nie wiele, to wiede-
skie adnej ju Zygmuntowi nie przyniosy umysowej korzyci.

Wyniós ztamtd tylko lekk kres na gowie z pojedynków ze stu-

dentami i wielkie zniechcenie, co widzc ojciec, zabra go do^domu
i wkrótce potem ulokowa na wasnem gospodarstwie w nabytej

Rerenicy, pod opiek owej energicznej babki, Maryanny z Byl-

czyskicli Józefowej Kaczkowskiej.

Dosy znamienn jest uwaga, któr czyni Zygmunt w koco-
wym ustpie swego „Pamitnika", e jedyn „korzyci, odniesion

z tego niedugiego pobytu w Wiedniu, byo zabranie znajomoci

z synami zamonych rodzin, którzy potem pozostawali generaami,

gubernatorami, ambasadorami i ministrami, a których przyjail

w póniejszem yciu czasem sie na co przydaa." ^)

Zatem tak w kraju, jak i po za jego granicami, na obcym

gruncie w Wiedniu, szuka Zygmunt Kaczkowski stosunków w sfe-

rach wyszych, z obyczaju i przekona konserwatywnych, czynic

tem zado swej prónoci, chocia w duszy, czsto bezwiednie,

pozostawa — rewolucyonist.

^) Nie wiadomo, zkd Korotyski zaczerpn wiadomoci, e Ka-

czkowski zapisa sie potem jeszcze na Wydzia prawny we Lwowie
(1. c. str. 258). Sam Kaczkowski o tem wcale nie wspomina. Za Ko-

rotyskim powtórzyli to jednak Chmielowski i Chrzanowski, twierdzc

nadto, e Zygmunt skoczy dwa lata filozofii we Lwowie. (Cimie-

lowski: „Nasi powieciopisarze" Tom I. str. 208. Chrzanowski: „Zy-

gmunt Kaczkowski. Zarys ycia i dziaalnoci." Wybór pism. Tom 1.

str. IIL).

2) „Mój I^amitnik" str. 170,



II.

(Na wasnym grimcie. — G-aleiya szlachty sanockiej. — Pierwsze

utwory literackie: „Uwagi nad moralnemi chorobami". — Powiastka

„Tuz". — Wiersze: ..Czem nie marzy?" — Stosunki z Kornelem

Ujejskim. — Rok 1846. — Bracia Wiesioowscy. — Rozmowa z W. Po-

lem. — Powstanie w Sanoekiem. — Jerzy Buharyn. — Uwizienie

Ignacego i Zygmunta Kaczkowskich. — Dwuletnie wizienie. — Wy-

rok mierci. — Amnestya. — Sd póniejszy Kaczkowskiego o r. 1846. —
Zamiar pisania powieci na tle spisków. — Wyjtek z listu Jana Za-

chariasiewicza.)

W powyszym szkicu lat modzieczych Zygmunta Kaczkow-

skiego, gównym przewodnikiem by nam Jego ..Pamitnik od roku

1833—1844. Równoczenie jednak, na podstawie autentycznych do-

kumentów, jak metryki i akty sdowe, moglimy mimochodem

sprostowa pewne niedokadnoci, popenione przez Wincentego Ko-

rotyskego w jego rozprawie ,,0 autorze", a powtórzone za nim

przez Piotra Chmielowskiego i Ign. Chrzanowskiego.

Przypuszcza mona, e pierwsze te lata gospodarowania na

wasnym kawaku ziemi, nie byy dla Kaczkowskiego uciliwe.

Cay trud zarzdu dwigaa dzielna i energiczna babka, ojciec te
z Cisny dojeda, a omnastoletni modzieniec bawi si jazd

konn i odwiedzinami w ssiedztwie. Ssiedztwo to za byo liczne

i wyborowe. W rkopimiennej notatce przytacza Kaczkowski „ga-

lery szlachty sanockiej" : -o z uha i Jaworca, yski z Kry-

wego, Krajewski z Terki, syn jego Ludwik z Zawoja. Nurkowsey,

trzech braci Karnickich z Baligrodu. Franciszek Url)aiiski z Ja-

bonek, Eminowicz z Bystrego, Papara z Mchawy, Rafa Osuchów-
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•f;ki z Zalioczewiii. Adajii urowski z Bereski. Konstanty Bobowski

i jego ziciowie Leszczyski Leopold i Jordan z Orelca, stary Tru-

skolaski z Tarnawy, Xawery hr. Konarski z Chrewty. Wojciech

Terlecki z Tyskowy, Giebutowska z domu Karnicka z Wokowyi,
Borowscy z erdenki, Jdrzej Bal z redniej wsi i jego synowie:

Tymon, Franciszek, Antoni i Jan, szambelan Skibiski z Ulieree,

bracia Górscy ze Stefkowej, Laskowscy z Polany i Baanówki, Jan

Tchorznicki z Dbrówki, bracia Urbaiiscy z Myszkowiec, Urbaski

z Komliorni, Haczowa i Odrzechowej, Stanisaw Brzeciaski z U-

styanowej, Strzeleccy z opienki, Wiktorowie z Zarszyna i Sem-

kowej Woli. Teotil Ostaszewski ze AVzdowa, Zauscy, Skrz3^scy,

Seweryn Fredro, oeniony z Konarsk z Nozdrzca, Aleksander Kra-

sicki z Dubiecka. Cezar Mciski z Dukli, Kozowscy, Kraiscy,

Sniarzewscy ^).

Jeeli nie wszystkie, to wiele z tych nazwisk spotykamy pó-

niej w opowieciach Nieczui. a zasyszane tara wówczas i zanoto-

lAane w pamici dzieje wewntrzne tych rodzin — dostarczyy nie-

wtpliwie ICaczkowskiemu wtku do caego szeregu utworów.

Po za zajciami gospodarskiemi, które zapewne nie bardzo

nciy modzieca, i po za ssiedzkiemi odwiedzinami, pozostawao

Zygmuntowi do jeszcze wolnego czasu do spróbowania pióra, co

go oddawna pocigao. Powodzenie moe nie tyle aciskici wy-

pracowa i owej niemieckiej tragedyi klasycznej, ile raczej saty-

rycznych wierszy studenckicli, kusio snad cigle modego ziemia-

nina. To te ju w r. 1845 ukazay si pierwsze jego utwory proz

w „Dzienniku mód paryskicli".

Nie zapowiaday one zgoa pisarskiego talentu. W trzech arty-

kuach, pod ogóhwm tytuem; , Uwagi nad moralnemi chorobami",

okazuje mody autor nie tylko lirak wprawy w pisaniu, nie tylko

co krok grzeszy bdami gramatycznymi, lecz nadto niema tu ani

gbszej obserwacyi, ani satyrycznego zacicia, czy dowcipu, który

jest wymuszony i nieszczery. W pierwszym z tych artykuów p. t.

:

..Gorczka dowcipowa" karci autor to wanie, czem sam grzeszy:

dowcip wymuszony i ch popisywania si nim. Na chorob tak

widzi jedyne lekarstwo w tem, aby czowiek rzeczywicie dowcipny

tarci na kadym kroku niefortunne popisy dotknitego „gorczk

dowcipowa", któremu przy tem w razie ostrego napadu, naley

opuci „dwie filianek" (sic!) krwi i dawa papryk do zaywania 2).

^) Notatka p. t. „Pamitniki". Ms.

2) „Dziemiik mód paryskich" Nr. 16 z r. 1845.
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Drugi artyku p. t. „Parafianizm" wyszydza ch naladowni-

f-twa cndzych przymiotów, mapowanie. Jest tu nawet przytyk do

którego ze wspóczesnych „pseudo" poetów, e nie znajc ani

kraju, ani poezyi ukraiskiego hidu. naladowa usiuje dumki

i szumki Zaleskiego Bohdana. Tytu artykuu „Parafianizm", przy-

wodzc na pami „Parafiaszczyzn" Leszka Borkowskiego, której

cz pierwsza pojawia sie w r. 1843, pozwalaby przypuszcza,

e ten przytyk wanie do niego si odnosi i do jego pierwszego

utworu poetyckiego, który ukaza si w „Haliczaninie" w r. 1830

p. t. „Kozak" a opiewa mio kozaka i tatarki. — By te moe,

i odnosio si to do Aug. Bielowskiego lub Lucyana Siemie-

skiego, którzy w Ziewoni ju w r. 1834 ogaszali „Dumki" a w r. 1838

wydali zbiór „Dumek" w Pradze. Lekarstwem na chorob mapo-

Avania, jest i tutaj wymiewanie satyryczne. Ezecz caa równie, jak

poprzednia, w przedstawieniu i argunientacyi nieudolna.

Nie wikszej siy, a pod wzgldem stylu podobnie niedony
jest trzeci z rzdu artyku tej seryi, p. t. „Zapalenie szlachetnej

strony serca", wydrukowany w teme samem czasopimie w Xr. 1.

z r. 1846.

W Nr. 20 z 20. wrzenia 1845 i nastpnych „Dziennika mód

paryskich" znajdujemy powiastk p. t. „Tuz". Czytajc j. nie

inonaby nawet przeczu przyszego autora tylu gonych powieci.

Rzecz niezmiernie saba. Jestto opowie o jakim naiwnym, zl>yt

naiwnym szlachcicu Bartomieju Dolewa "Wodnickim, który za po-

moc faktora yda, przyjmuje sobie sekretarza, niejakiego Tuza.

Ten, do spóki z arendarzem, okrada naiwnego szlachcica; zabiera

mu cay jego majtek, 40.000 z. i ucieka. Szlachcic zuboa cako-

wicie, a pan Tuz dalej kradnie; wreszcie otrzymuje niespodziewa-

nie jaki wielki spadek i wypywa na widowni, jako hirabia Tuz.

Pan Bartomiej zabiera si energicznie do rzekomego hrabiego i od-

zyskuje swoje 40.000 z. z procentami.

Styl tej powiastki, bardzo jeszcze nie wyrobiony, roi si od

bdów gramatycznych. Kaczkowski pisze jeszcze wtedy: „potrze-

bywa", a stale — co mu si zreszt i póniej czsto wydarza. —
uywa czwartego przypadku z przeczeniem. Pan Bartomiej grozi

np. Tuzowi, e nie ustpi i nie przestanie go cigai dopóki mu
„nie wyliczy skradzione pienidze".

Chcc na upartego dopatrze si w tej nieudolnej robocie ja-

kiej tendencyi, monaby wreszcie posdzi autora o zamiar wyszy-

dzenia ignorancyi szlachty z jednej, a lekkomylnoci, z jak spo-

eczestwo przyjmuje takich samozwaczych hrabiów-szalbierzy, jak
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Tuz, z drugiej strony. Satyra jednak taka byaby zbyt gruba i na

yciowej obserwacyi chyba nie oparta. Gdybymy nawet przypuci

chcieli, e w spoeczestwie szlaclieckiein mogy podówczas istnie

wyjtkowo takie typy jak pan Dolewa, to z pewnoci hrabiów

Tuzów nie byo. Szlachta sanocka, wród której obraca sie wów-

czas Kaczkowski, bya bardzo ekskluzywna i takich samozwaców

niezawodnie nie przyjaby do swego grona. — W kadym razie

uderza w tej powiastce pewien nastrój demokratyczny. Z wyranym
przeksem mówi sie tam o ierbach i szlachectwie, którego zreszt

bardzo licliym przedstawicielem jest, ledwie czyta umiejcy, pan

Bartomiej Dolewa. Mogoby to chyba wiadczy o chci pomszczenia

si za pewne upokorzenia, jakich móg dozna Kaczkowski, jako

bd co bd ]m)io novus w sferze wacicieli ziemskich, wród

starej, osiadej szlachty sanockiej.

Rok 1845 przyniós jeszcze wiersz p. t. „Gzem (sic!) nie ma-

rzy?" Wiersz, racy ju w samym tytule bdem, („Gzem", za-

miast: „Czemu") z rusiskiego, zdaje si, jzyka zaczerpnitym

(„Gzom ty mene moja maty w cerkow ne nosya") — wiadczy

o zupenym braku poetyckiego polotu i gbszej myli. Do przy-

toczy jedn strofk

:

„Za có widn z zotym kwiatem.

„Z ziemskim zawsze starze wiatem,

„Czemu z wiatem starym starze,

„Czem nie duma, czem nie marzy?
„O, bo nie starzeje myl!
„Niema koców wiat zudzenia,

„Niema kraców wiat marzenia,

„Ani kresu myl"^).

W tyme samym roczniku „Dziennika mód paryskich"' uka-

zywa si poczynaj, jakby dla porównania, poezye Kornela Ujej-

skiego, — o ile wysze ! Z poezyj biblijnych jest tam mianowicie

wiersz p. t. „Hagar na puszczy".

Z Ujejskim czyy podówczas Kaczkowskiego bliskie stosunki.

Pamitk tej przyjani pozostay sowa „o zotych ustach najdro-

szego nam Ujejskiego" wydrukowane w pierwszym tomie „Bajro-

wisty" na str. 168 (Wydanie wileskie J. Zawadzkiego). Powie
ta pisana bya w r. 1855. Stosunki te jednak ryclio sie popsuy

i przeobraziy w jawn nieprzyja. Ju w r. 1858 w licie do

Seweryna Smarzewskiego, donoszc mu o pismach peryodycznych,

^) „Dziennik mód paryskich" Nr. 20.

Zygmunt Karakowslci i jego czasy.
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tak . warszawskich i ponaiiskicb, jak' i lwowskich, i krytykujc

ostro ^lwowski „Dzienik literacki", "który „najobrzydliwiej si dzi-

siaj lie tym samym, na których- wczoraj najobrzydliwiej wymy-
la",^— dodaje Kaczkowski: ,vfi jeszcze mniej si mona zbudowa
kochanym Kornelkiem Ujejskim, który w tyme Dzienniku napisa

artyku o aktorach i aktorkach. Mniejsza, o ten artyku nareszcie,

ale co mnie na poczciwego ^»Kornelka napdzio rumieców, to to,

e w artykule tak bardzo. niskim i .napisanym o rzeczach jeszcze

niszych (rozumiem tu indywidua, 'które znani dobrze ze sceny) wy-

stpuje w tonie prorockim i tytuuje si w liczbie 'mnogiej. Wy-
obra sobie, ileby mona obudzi miechu, gdyby mu na ten arty-

ku odpisa i tytuowa go take w liczbie mnogiej.- Kochany Kor-

nelek, jak wida, bdzie ju zawsze poet, ale podobno nigdy nie

zostanie czowiekiem. Gdyby przynajmniej' wiedzia, jakini jest

w samej rzeczy poet! Toby go moe zrobio' troch niniejszym

poet, ale niezawodnie wikszym czowiekiem ^).

Dziwi si zaiste mona, e sd taki móg wypowiedzie Kacz-

kowski o Ujejskim, jako poecie, ju po ukazaniu si pierwszej cz-

ci „Skarg Jeremiego". wiadczy to, jak bardzo stronniczym by
i za modu póniejszy autor „Teki Nieczui". — Eównie niespra-

wiedliwym jest zoliwy ustp o artykule Ujejskiego o aktorach.

Nie trzeba bowiem zapomina, e w r. 1857 nastpio ponowne

otwarcie sceny polskiej we Lwowie, e na t uroczysto napisa

Ujejski prolog peen polotu i e uwaa sobie za obywatelski obo-

wizek scen t popiera, pragn bowiem, wedle sów prologu,

by ona, „staa si dla ludu szko i wzorem", i skoro „wityni
si zowie, aby „witoci wci staa".

W dalszym cigu stosunek ten z Ujejskim jeszcze si pogor-

szy, co wywoao sd jeszcze ostrzejszy. W r. 1891 pisa Kaczkow-

ski do profesora Ksawerego Liskego: „O moich przeciwnikach we
Lwowie nic nie wiem, wiem tylko, e LTjejski by po wszystkie

czasy moim zawzitym wrogiem, a nawet mia raz bardzo gwa-
town scen o mnie z Gillerem, w obecnoci kilkunastu osób, na-

lecych do tego obozu (demokratycznego). Ujejski, o kilka lat

starszy odemnie, ale waciwie mój wspóczesny, a niegdy (1848 do

1850) mój bliski przyjaciel, jest to osobliwsza figura: gdzie ba
nastawiano, gdzie si bito, gdzie siedziano w wizieniu, gdzie pra-

cowano, gdzie powicano majtki dla sprawy publicznej, tam go

nigdy i nigdzie nie byo, ale- gdzie trzeba byo botem rzuci na

^) Z Berenicy 24. padziernika 1858. Ms.
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kogo, albo zasi do sdów tajeijinycli, fam zawsze sie znalaz. Ale czy

jeszcze dzi podstpneinrintryg-ami sie bawi, x) tem mi nie wiadomo" ^}.

Sd ten, tak bardzo' sm'owy, wywoany nad by yw za-

wsze w duszy Kaczkowskiego paniieci o przejciach w r. 1863

i o udziale Ujejskiego w sdzie, który go potpi, o czem we wa-
eiwem miejscu bdziemy mówili.

W. papierach pomiertnych Kaczkowskiego, a mianowicie w no-

tatkach, krelonych ju w ostatnich latach, do yciorysu Wincen-

tego Pola, znajdujemy take surow, a tym razem zasuon kry-

tyk Ujejskiego
,
„Listów ,z pod Lwowa", wymierzonych przeciw

Polowi, a pisanych, jak twierdzi Kaczkowski, z natchnienia i pod

wpywem Jana Dobrzaskiego. — W innem miejscu zanotowa:

„Listy z pod Lwowa: Je faccuse. Niedorzeczne i nieuczciwe".

I dalej: „Pisma tego na seryo bra nie mona, Nie wiemy, co to

jest? Jaki wylew dw.oistego uczucia, koczcy sie potpieniem;

dziwniejsze to jeszcze, e jeden poeta napada na drugiego w pro-

wincyi takiej, gdzie tylko ich dwóch byo. Uczuciem nie pisze si

krytyki. Nie wystpuje si, jako oskaryciel, kiedy si nie ma prawa

do tego. Gdzie si bito, cierpiano, pracowano, tam byli oskareni,

ale oskaryciela tam nie byo. Nie byoby powodu wspomina
o tym elaboracie, gdyby nie to, e mimo oskarenia, jest to naj-

cieplejsze uznanie zasug poety" ^j.

Najostrzej jednak przemówi Kaczkowski w sprawie tych li-

stów z pode Lwowa, w licie z Berenicy z dnia 20. czerwca 1860,

pisanym do Augusta Bielowskiego, List ten, przechowany w rko-

pisach Biblioteki Ossoliskich a czciowo wydrukowany w krakow-

skim „Przegldzie Literackim" przez p. Stanisawa Zdziarskiego,^)

zawiera najcisze zarzuty tak przeciw pismu, „które apostouje

zasady przeciwne duchowi i zacnoci narodowej", jak i przeciw

Kornelowi Ujejskiemu. Kaczkowski nazywa Ujejskiego w tym

licie czowiekiem „zwichnitym w swoim umyle", „krzykaczem"

i „plwaczem", niekonsekwentnym „ignorantem". Jego list o Polu

napisany jest „niezdarnie", fasze w nim „nastroszone s na fa-

szach". Przedewszystkiem Pol „nie by nigdy tak wielkim poet,

jakim go Ujejski przedstawia. Ujejski ma karowat wyobrani
o wielkoci" ; Pol nie by nigdy „jednym z tych duchów wyniosych

i wielkich, którym dano jest przewodniczy narodom" ; by z po-

1) List z 1. stycznia 1891 r. Ms.

-} Notatki do yciorysu Pola. Ms.

3) Nr. 14., 15.,' 16.' i 17. Upiec i sierpie 1898.

3*
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cztkii „piewakiem teraniejszoci (r. 1831) a potem malarzem

przeszoci"': nie byt nigdy wielkoci duchow pierwszego rzdu",

ale w ogóle „ma rzeczywiste i bardzo pikne w narodzie zasugi".

Monaby zreszt ten artyku Ujejskiego zlekceway „zmi i po-

targa, a w kocu i samego autora obali na ziemie", bo „ole-

piony pych waciw wszystkim uzurpatorom, widzi tylko cel swo-

jej wasnej dnoci". Ale Kaczkowski upatruje w listach Ujejskiego

rzeczy „daleko szkodliwsze". On wyznaje te zasady, jakie zaczto

wytwarza we Francyi pod koniec XVIII wieku; nazywa wielkim

czowiekiem Eobespierra a rzuca „szubieniczne kltwy na Skrzy-

neckiego, Chopickiego nawiasem a otwarcie na Malinowskiego

i Chodk, Potockiego i Pola", wystpuje jako „trybun niby ja-

kiej opinii publicznej, wymagajc od niej wymierzenia kary i pom-

sty. Eola ta przypomina kubek w kubek Marata, Fami du peuple".

Ale on nie przemawia tu sam z siebie, lecz ma „dla swych za-

sad pewne okoo siebie oparcie" ; nie stoi sam, lecz za nim jest

„caa koterya", której celem jest „opanowa ulice i rozpocz

rzdy i sdy". Otó w tem widzi Kaczkowski niebezpieczestwo*

Wprawdzie „Ujejski z Dobrzaskim rewolucyi nie zrobi, ale po-

zaszczepiane przez nich ziarna nieufnoci, niechci, zawici i zoci
przyjm si pewnie". Wic „póki si te ziarna nie przyjm, póki

si ten zy duch nie rozniesie, potrzebaby koniecznie da mu za-

przeczenie otwarte, silne i stanowcze". — W dalszym cigu rozpi-

suje si Kaczkowski nad „niewol", w jak ujarzmi by chcieli

Ujejski i jego „zacni druhowie" literatur i piszcych. Przeciw

tym uroszczeniom naley zaprotestowa i „kltw rzucon na Pola

na samyche klncych odrzuci". Kaczkowski owiadcza, e w tej

swojej opinii nie jest odosobniony ; odebra wiele listów z Krakowa

i Lwowa, z wielu osobami widzia si osobicie. Niektórzy usio-

wali nawet nakoni go „do zabrania gosu w tej sprawie i wysto-

sowania odpowiedzi na artykuy Ujejskiego". Nie brakuje mu do

tego ani chci, ani odwagi, lecz po namyle przyszed do przeko-

nania, e „nie powinien zabiera pierwszego gosu" ; nie czuje

w sobie „dostatecznej powagi". Wywizaaby si ztd tylko kótnia,

bo Kaczkowski czuje si jeszcze za mao popularnym, zwaszcza

w Galicyi, a e w pismach swoich wystpowa niejednokrotnie

przeciw podobnym rodkom rewolucyjnym, wic ma w tym obozie

zawzitych wrogów. Przemówi w tej sprawie, moe tylko, zdaniem

Kaczkowskiego, jeden jedyny — August Bielowski, który zoy
„jawne i wietne dowody patryotyzmu" a take niós „sztandar po-

stpu przed narodem", uywa „powszechnej czci i mioci" a nadto



37

zdoby sobie jedno „z najpierwszych miejsc w literaturze". „Otó —
pisze — we Pan t spraw na siebie; jak jeste pierwszy pomidzy

nami, tak pierwszy wystp przeciw tym terrorystycznym pochu-

ciom"... „Cay naród przyklanie i przy nas bdzie wygrana".

Nastpuje tu ustp nie wydrukowany w „Przegldzie literac-

kim" ustp, który jednak najdobitniej myl Kaczkowskiego wyraa
i zapowiada jego dalszy udzia w tej sprawie. Ustp ten brzmi

jak nastpuje ^)

:

„Do licznych swych zasug przyczynisz jeszcze t jedn a za-

prawd take niema, e otworzysz oczy niewiadomemu siebie

spoeczestwu na prawdy w chwili obecnej jedyne, — zamkniesz

rozswawolone usta pijanej szaem gawiedzi, — dasz wszystkim po-

wanym ludziom otuch i zacht do zacnej pracy — a nad to

wszystko jeszcze kto wie od jak zgubnych i niebezpiecznych kata-

strof uwolnisz spoeczestwo naszej prowincyi.

„Mylc nad tern, jakini-by sposobem ten krwawo zafarbowany

strumie najpewniej powstrzyma*, nie widz prostszego, prdszego

i bezpieczniejszego rodka, jak Pask odezw. Powtarzam te jesz-

cze raz, e jestem pewny, e to niezawodnie pomoe i nawet od

razu ca t kwesty zakoczy. Jeeli-by za ta rozzuchwalona ko-

terya posuna swoje zuchwalstwo do tego stopnia, i-by si odwa-

ya i przeciw Panu wystpi, — i jeeli-by w takim razie moje

poparcie Panu mogo by potrzebnein, to moesz Pan by ubezpie-

czonym, i nietylko natychmiast gos odpowiedni zabior i zabiera

go bd tak dugo, jak dugo bdzie potrzeba, ale nie bd si

waha uy wszelkich rodków, jakimi wskutek moich rozmaitych

po wiecie stosunków rozporzdza mog, aeby przyj dobrej spra-

wie z pomoc".

Gdyby jednak Bielowski mia take jakie powody do nieza-

bierania gosu w tej kwesty i, proponuje Kaczkowski „ogoszenie

jakiej protestacyi zbiorowej", manifestu, któryby podpisali ..nie

cylko wszyscy piszcy, mieszkajcy we Lwowie, ale i znamienitsi

autorowie z Krakowa, a oprócz nich koniecznie i ci, którzy maj
byszczce dla wielkiej publicznoci imiona, jak np. obadwa Sta-

dniccy, Kazimierz Wodzicki, Aleksander Krasicki". Kaczkowski s-

dzi, e monaby zebra bardzo wiele podpisów pomidzy szlacht,

jednak tylko wówczas, „jeliby ta protestacya nie bj^a obron osoby

Pola", lecz skierowana przeciw czynnociom „koteryi".

^) Ekopis Bibl. Ossoliskich Nr. 2433. tom II. karta 67-
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I znowu nastpuje ustp, opuszczony przez p. Zdziarskiego

w „Przegldzie literackim", a okrelajcy cilej przeciw jakim

mianowicie dnociom wymierzona by miaa owa protestacya.

Po owiadczeniu, e Kaczkowski wszelk protestacy przeciw owej

„koteryi" podpisze, czytamy dalej w manuskrypcie ^):

....„z tem wszake zastrzeeniem, aeby kierunek jej (prote-

stacyi) by wymierzony wyranie przeciwko dnociom demagogi-

czno-rewolucyjnym, a nie przeciwko narodowo-rewolucyjnyra, któ-

rym zawsze stoj nie na przeszkodzie, lecz na pomocy".

Te ostatnie wyrazy charakteryzuj dobitnie ówczesne zapatry-

wania polityczne autora.

Jakkolwiek jednak zapewnia Kaczkowski w tyme licie Bie-

lowskiego, e do „wszelkich dalszych porozumie jest gotów", do

ogoszenia tej protestacyi nie przyszo, i ju dnia 6. lipca 1860 r.

tj. w trzy tygodnie zaledwie po licie pierwszym, z rezygnacy pi-

sze do Bielowskiego Kaczkowski, „e o protestacyi przeciwko arty-

kuom Ujejskiego z naszej strony niema co myle... nie pozostaje

nam nic, jak milczenie. .Jestto — dodaje — rzecz smutna z na-

szego smutnego wynikajca pooenia, ale dla kadego znajcego

kraj i stopie jego owiaty zanadto oczywista, aeby si na ni
nie zgodzi".

Ta „rezyguacya" Kaczkowskiego wynika moga z dwu powo-

dów. Pierwszym niewtpliwie byo przygnbienie z powodu cikiej

choroby ukochanej stostry, dogorywajcej podówczas na suchoty

w Berenicy; drugim, zakopotanie wskutek ostrej polemiki o pe-

wne ustpy o „Galicyanach" w powieci „ydowscy", o czem

w miejscu waciwem bdziemy mówili. W kadym razie tak ogni-

cie zapowiedziana walka przeciw Ujejskiemu, jego „koteryi" i d-
nociom „demagogiczno-rewolucyjnym", rozwiaa si w niwecz.

Epizod ten charakteryzuje wszake dobitnie usposobienie ówczesne

Kaczkowskiego dla twórcy „Chorau", oraz rzuca wiato na ciera-

nie si ówczesnych prdów spoeczno-politycznych.

Eównie ostro o wystpieniu Ujejskiego pisa Kaczkowski do

swego przyjaciela Seweryna Smarzewskiego

:

„Co mówisz o nowym prozaicie Kornelu Ujejskim? zapytuje.

Dla mnie ta jego rola gocinna jest przeraaica; bo stawia mi

nowy dowód, jak u nas jest mao ludzi, nie powiem wielkich, lecz

caych. Nie dzi, to jutro, ale na kadym z nas swego czasu poka-

zuje si szczpi-ba. jeeli nie dziura, od Mickiewicza poczwszy, który
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wpad w Towiaiiszezyzne, a do Kornela, któij sie wykierowa na

ulioznego krzykacza. On niby ma suszno, ale kto sie podniós

do skarg Jeremiego, czy nie musia prawie rozum utraci, znia-

jc sie na nieproszonego prokuratora, le mówi, bo na Wonego
Ulicy? A jaki to jeszcze do tego gos przeraliwy! Pisz o tera,

bo mnie drze jeszcze do dzi dnia po kiszkach" ^).

W stosie papierów pomiertnych znajdujemy jednak ustp,

podnoszcy Ujejskiego, jako poet. „Rok 1846 — zanotowa Kacz-

kowski — zmala z czasem do drobnego wypadku. Prawie nikt

o nim nie pisa. Póniejsze zachowanie si Austryi wzgldem Po-

laków, zamkno usta piszcym. Pozosta przecie jeden poemat,

gboki krzyk bólu: „Skargi Jeremiego". Pozostaa pie: „Z d}^-

mem poarów" ^).

To nas wprost wprowadza w r. 1846, który oderwa Kaczkow-

skiego od prac literackich, a powoa na pole politycznych dziaa,

Odezway si w nim wiee wraenia lat w Przemylu i Tarnowie

spdzonych.

Ju w grudniu 1845 jedzie on do Wojsawia, do Franciszka

i Michaa Wiesioowskich i wpada tam w sam wir agitacyi. To, co

tam widzi i syszy sprawia, e czuje si cakiem „rozprzony".

Z Wojsawia przyjeda do Sanoka i zatrzymuje si w gospodzie

Schiffa. „Zajechaem wówczas, — zapisuje w swoich notatkach, —
wracajc od W^iesioowskich, dlatego do gospody Schitfa, e miasto

Sanok byo pene szlachty, która mocno hulaa i lada plotki dalej

roznosia. We wszystkich gospodach szlacheckich byo jak w ulu,

to samo po miecie. Niektóry szlachcic, przewiesiwszy wilczur przez

plecy, z czapk futrzan na bakier, idzie ulic, e ziemia pod nim

si trzsie. Spotyka Niemca, wytnie go po ramieniu: — A co tam?

Spakowae ju swoje manatki? — Niemiec zblad. — Pakuj-e

si prdko, bo niebawem tu szubienice zaskrzypi. — Czasy te

w tym zaktku jeszcze byy bardzo podobne do konfederacyi bar-

skiej, — jako w par miesicy potem caa szlachta górska, od

koka do koka, spada viritim do powstania" ^).

Krelc ten obrazek z zaciciem icie powieciopisarskiem,

w wiele lat póniej, dodaje I^aczkowski : „Kto widzia zbliska, jak

si to powstanie robio, ten nie potrzebowa mie bardzo dowiad-

czonego rozumu, aeby powiedzie, na czem to si skoczy".

^) List do Sew. Smarzewskiego d. 1:2. maja 1860. Ms.

2) Notatki do II:go Tomu „Teki Nieczui". Ms.

3) Notatki p. t. „Pol". Ms.



Niezawodnie do tego samego pobytu w gospodzie Schiffa

w Sanoku, odnosi si zanotowana w tyche zapiskach, nastpujca

rozmowa Kaczkowskiego z Wincentym Polem:

„Pol robi krupnik. Urywana konwersacya.

— Bye u Wiesioowskich? — pyta Pol. — Co tam widziae?
— Niema ratunku!

— Có na to twój ojciec? bo to przecie czowiek dowiad-

czony i trzewy i ju inne wojny widywa w swem yciu.

— Wanie po to mnie posa do Wojsawia. Niema ratunku.

— Wic dlaczegó im pomagacie, kiedy wiecie, e to gupstwo ?

— Kiedy ma si lat dziewitnacie....

— Nie do ciebie to mówi...

— Ojciec powiada, e jeli nie mona naprawi, to nie trzeba

psu...

— Wic jake?
— Mamy stu ludzi. Zaczniemy od zabrania baraków. Buha-

ryn bdzie nami dowodzi...

Na to Pol bierze si za gow i rzuca si na óko.
Przypomniay mi si — dodaje Kaczkowski — sowa Goethego

Ein Mann, der Thriinen streng entrohnt,

Mag sieli ein Held erscheineu,

Doch wenn's im Innern selmt nud drohnt,

Geb' ihm ein Grott — zu weinen..."^).

Z tej urywanej, niewtpliwie niemal dosownie powtórzonej

rozmowy, okazuje si przedewszystkiem, e ów niby trzewo pa-

trzcy i dowiadczony Ignacy Kaczkowski, jak w wyborze szkó dla

swego syna by niezbyt szczliwy, tak i teraz, wysyajc niedo-

wiadczonego modzieca w samo ognisko agitacyi, do Wojsawia,

nie okaza przezornoci, a zdoby si tylko na t, tak czsto potem

w r. 1863 przez ludzi starszych powtarzan zasad, e jeeli na-

prawi nie mona, to psu nie naley, — zasad, moe czasem wy-

godn, lecz nie wiadczc ani o sile woli, ani o mocy wewntrz-

nego przekonania. — Zarysowuje si te tutaj wyranie stanowi-

sko Wincentego Pola, który usiowa przeciwdziaa gorczce, opa-

nowujcej ogó i agitacyi Franciszka Wiesioowskiego.

„Powstanie r. 1846 zrobi sam Franciszek Wiesioowski",—
powtarza kilkakrotnie Zygmunt Kaczkowski w swych notatkach.

1) Tame. Ms.
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Nie jest naszera zadaniem kreli tu historyi tych dni krwa-

wych. O tyle tylko musimy jej dotkn, o ile w tych wypadkach

bra udzia Zygmunt Kaczkowski. Nadmienimy wic tylko, e na

wie o aresztowaniach, przedsiwzitych we Lwowie i Poznaniu,

pierwotny termin wybuchu powstania, naznaczony na d. 21. lutego,

przypieszony zosta o dni par. Franciszek i Micha Wiesioowscy,

ogosiwszy ludowi zniesienie paszczyzny, wyruszyli 18. lutego

z Wojsawia na czele oddziau, liczcego okoo 40 ludzi. Cay ten

oddzia, otoczony przez zgraj chopów, schwytany, w czci wy-

mordowany, a w czci osadzony zosta w wizieniu tarnowskiem.

To dao haso do strasznej rzezi pod wodz Szeli...

Tymczasem w Sanockiem przygotowyway si z trzech stron

wyprawy na Sanok. Wszystkie oddziay miay si zebra we

Wzdowie, n Teofih\ Ostaszewskiego. Tu jednak, wobec wrogiej po-

stawy ludnoci wociaskiej i si sabych, zebrao si bowiem za-

ledwie kilkudziesiciu zbrojnych, postanowiono zawczasu rozpro-

szy si; co te uczyniono. Drugi oddzia, zorganizowany przez

waciciela Ustyanowej, Stanisawa Brzeciaskiego, w chwili, gdy

proboszcz w Jasieniu, ksidz Putakiewicz, odprawiwszy naboe-
stwo, ogosi zniesienie paszczyzny i wybuch powstania, — na-

padnity przez chopów i rozbrojony, odstawiony zosta, wraz

z Brzeciaskim i ks. Putakiewiczem, do Sanoka. Oddzia trze-

ci — i ten nas tu najbardziej obchodzi, naleeli do bowiem

Ignacy i Zygmunt Kaczkowscy, — zostawa pod wodz znanego

nam ju majora 7 puku uanów, Jerzego Buharyna.

Dnia 31. lutego, t. j. w terminie pierwotnie oznaczonym,

postanowiono okry Sanok z dwu stron : a mianowicie od strony

Liska i od Eymanowa.

Wypraw te tak przedstawiaj akty ledcze delegowanej ko-

misyi karnej w Sanoku ^)

:

Jeden z tych oddziaów szed od miejscowoci Cisn, pooo-

nej bliej granicy wgierskiej. W Cinie, dzierawca z Solinki,

Jan Eeissenbach, i mandataryusz z Jabonki, Józef Krzyanowski,

zebrawszy ju w przeddzie robotników z ciniaskiej huty ela-

znej, rozbroili tamtejsze koszary stray skarbowej i pocignli da-

lej, przez Jabonk, Baligród, — gdzie znów opanowali koszary

stray skarbowej, — dalej przez ernic wyn i Bóbrk do Uhe-

rzec, gdzie ~ Jak si wyraa akt urzdowy — „zbieg rewolucyi

^) „Sachverhalt" Reg. 288/c.
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polskiej, a obecnie dzierawca Roztoki grabowej, na Wgrzech, Je-

rzy Krajewski, inaczej Georg Bugar in (sic!), obj dowództwo

nad tym i innymi tam zebranymi oddziaami, które przez Lisko

do Zahutyna poprowadzi. Tam czeka odpowiedzi na haso, dane

przez spalenie pod Zagórzem chaupy. Gdy jednak spodziewanej

odpowiedzi nie byo, wielu powstaców usuno si, a gdy nadto

rozesani w rozmaite strony goce przynieli ze wieci, ów
Buharyn z reszt oddziau, przez Baligród i Cisn umkn na

Wgry".

Wraz z Buharvnem schroni sie za granice wgierska mie-

dzy innymi waciciel dóbr z Bobrki, Romuald urowski i dzier-

awca z Solinki, Jan Eeissenbach. Ich te, jako bdcych poza

obrbem niebezpieczestwa, obciay gównie zeznania ujtych

i uwizionych powstaców.

Oto, co zeznaje po niemiecku, stawiony przed delegowan ko-

misy karn w Sanoku Zygmunt Kaczkowski, w pierwszem prze-

suchaniu dnia 14. sierpnia 1846 r. i w nastpnem dnia 26. li-

stopada tego roku, a wreszcie przed sdem karnym we Lwowie

dnia 27. marca 1847 :

„We wtorek dnia 17. lutego 1846 jechaem z Sanoka przez

Lisko do Berenicy wynej. Zatrzymaem si w karczmie w Lisku,

aby popa konie, i tu si spotkaem z wacicielem dóbr z Bobrki

Eomualdem urowskim. Ten zaprowadzi mnie do osobnego po-

koju i powiedzia mi, co nastpuje: Jeszcze w tym tygodniu, we
wszystkich dawnych prowincyach polskich wybuchnie powstanie,

aby odbudowa Królestwo polskie. W jednym dniu stanie w sze-

regach rewolucyi przeszo 22 miliony ludzi. Otó wzywam ci
take, aby przyczali si do tej rewolucyi powszechnej, gdy je-

stem czonkiem rewolucyi i mam moc zmusi ci do tego". To

mówic, wyj z kieszeni proklamacy rewolucyjn i odczyta mi

j, wzywajc, abym j ogosi w gminie Berenica wyn, w so-

bot 21. lutego, nastpnie, bym ludzi zgromadzi i poleci im, aby

wzili z sob wszelk moliw bro, w szczególnoci kosy, i wraz

ze mn udali si do Uherzec, gdy w owym dniu ma wybuchn
powszechne powstanie. Gdy Romuald urowski odczyta mi pro-

klamacy rewolucyjn, odpowiedziaem mu, e majtek Berenica

nie jest moj, lecz ojca mego wasnoci, e przeto nie mam prawa

darowywa paszczyzny i przyrzeka innych swobód, które prokla-

macya zapowiada, a wskutek tego nic ogasza nie bd. Na to

Romuald urowski powiedzia mi. e kara mierci oznaczona jest
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na tych, którzyby nie uczynili zado temu, czego da partya re-

wolnc3^jna, e cignbym na siebie bardzo wielk odpowiedzial-

no, gdybym nie spowodowa ogoszenia tej rewolucyjnej prokla-

macyi, gdy mnóstwo powstaców, a nawet caa polska emigracya

z Wgier przybdzie i ca t okolic zajmie, — a przeto wszyscy

ci, którzyby nie spenili tego, czego da partya rewolucyjna, na

niebezpieczestwo bd naraeni.

„Nastpnie wyjechaem z Liska do Bereski, gdzie, z powodu

zej drogi, zatrzymaem si u waciciela, Adama urowskiego, a
do czys^artku rano. Adamowi urowskiemu zakomunikowaem to

wszystko, co mi Eomuald urowski mówi o blizkim wybuchu re-

wolucyi. Na co Adam urowski udzieli mi przyjacielskiej rady,

abym si nie da wcign do rewolucyjnego zwizku, gdy rzd
austryacki musi ju, na podstawie obiegajcych wielu pogosek,

wiedzie dokadnie o bliskim wybuchu rewolucyi, a e nie przed-

siwzito adnych przeciw temu zarzdze, wnosi ztd mona, i
rzd nie obawia si rewolucyi. W czwartek rano (19. lutego) wy-

jechaem z Bereski do domu, do Berenicy. Po poudniu pojecha-

em do wsi Eabe, aby ogldn(; gospodarstwo i w Baligrodzie

dowiedziaem si, e ojciec mój, który wyjecha by do Lwowa,

powróci ju do Cisny, i zaledwie przed godzin ztd odjecha.

Postanowiem tedy odwiedzi ojca i wyruszyem do Cisny. W dro-

dze spotkaem si z moim ojcem przed .Jabonk, a e ju noc

zapadaa, przeto zajechalimy do tamtejszego mandataryusza, Jó-

zefa Krzyanowskiego. Opowiedziaem ojcu o spotkaniu si z Eo-

mualdem urowskim i jego poleceniach. Krzyanowski zawiadomi

nas, e E. urowski by take w Cinie i wzywa równie jego,

Krzyanowskiego, do przyczenia si do powstania. Nastpnie

omawialimy to wspólnie i postanowilimy tylko wtedy przyczy
si do powstania, gdy do tego bdziemy zmuszeni. W pitek, 20.

lutego, odjechaem wczesnym rankiem napowrót do Berenicy,

a ojciec mój pozosta u Krzyanowskiego. W sobot, 2\. lutego,

przyby do mego mieszkania berenicki niandataryusz, Klemens

Olszaski, w sprawach urzdowych. Opowiedziaem mu o tem, co

mi Eomuald urowski mówi w sprawie wybuchu powstania i za-

pytaem go o rad. Olszaski radzi mi, abym si do niczego nie

miesza. Gdy za usyszaem, e chopi gromadz si w karczmie

i obawiajc si, aby mnie co zego ze strony tych chopów nie

spotkao, kazaem zaprzdz do sanek i z mandataryuszem Olsza-

skim oraz z parobkiem, Jurkiem Halkowem, pojechaem do er-

nicy Wynej, aby si rozpatrze, co si dzieje. Wziem z sob
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zwyk strzelb myliwsk, a to dlatego, by w razie spotkania sie

z powstacami, módz wykaza sie przecie jak broni. Mandata-

ryusz Olszaski nie wzi z sob adnej broni. W ernicy wynej
zajechaem o 9 godzinie przed poudniem do dworu tamtejszego

dzierawcy, Ludwika Mrozowskiego, a w tyme samym czasie nad-

cign tam oddzia powstaców (okoo 30 zbrojnych), pod wodz
niejakiego Jana Eeissenbacha. W oddziale tym rozpoznaem man-

dataryusza z Jabonki Józefa Krzyanowskiego, Adama Zaremb
i wielu robotników z ciniaskiej huty, których nazwisk poda nie

umiera. Widziaem, e wszyscy ci powstacy mieli bro, po wi-
kszej czci strzelby na saniach. Jan Eeissenbach zawezwa mnie

i mandataryusza Olszaskiego, bymy si przyczyli do oddziau,

gdy inaczej zmusi nas do tego przemoc. Wskutek tego wezwa-

nia, ja i Olszaski towarzyszylimy rewolucyjnemu oddziaowi a
do Zahutyna. Nie umiem poda, czy Olszaski doszed do Zahu-

tyna, gdy ostatni raz widziaem go w oddziale we wsi Bobrka.

O tym oddziale wiem tylko tyle, e Uherce oznaczone byy jako

miejsce zboru powstaiiców, e tam zebrao si wiele innych od-

dziaów; nie umiem wszake poda ani nazwisk ich dowódców,

ani poszczególnych uczestników. W okolicy Glinnego nadjechao

kilku ludzi w saniach i naraz poczto mówi, e to przyby nasz

dowódca. Jerzy Krajewski. Do Zahutyna dotar nasz oddzia (li-

czcy ogóem przeszo 100 ludzi) ju po pónocy. Tu, w^ Zahuty-

nie nastpia narada, czy i dalej ku Sanokowi, czy te przedsi-

wzi odwrót. Syszaem pojedyncze gosy wielu powstaców, mó-

wicych : „Oszukano nas; lepiej i nam do Sanoka i odda si
w rce cyrkuu, aby okaza, emy tylko, pod przymusem do Za-

hutyna przyszli". Gówny dowódca, Jerzy Krajewski, zabra jednak

nastpnie gos i owiadczy: „Moi panowie, rozpoczynamy odwrót".

Zaraz te nastpi odwrót w kierunku Liska. W tym odwrocie

braem udzia, a poniewa oddzia dy drog ku Cinie, wiec

pojechaem do Cisny, gdzie przybyem do moich rodziców w nie-

dziel, 22. lutego, i tam dnia 24. lutego b. r. zostaem wraz z oj-

cem moim przez tamtejszych i obcych chopów napadnity, potur-

bowany (gemiss handel t) i do Sanoka odstawiony, gdzie do-

tychczas w wizieniu przebywam. Wród cofajcych si! przez

Cisn powstaców rozpoznaem ; Sylwerego Brzeciaskiego, Eomu-
alda urowskiego, Popiela z Wydrnej, Jana Eeissenbacha. Znajdo-

wa si tam take niejaki Kowalski, niejaki Emil N., Mrozowski,

Józef Eeissenbach, mandataryusz Eastawiecki z Woli Michowej
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i kilku sucych. Ci cofajcy si powstacy przenocowali we dwo-

rze i w poniedziaek, 23. lutego, udali sie na Wgry".

W dalszym cigu tego przesuchania, owiadczywszy, e nie

zna powodu zarzdzonego odwrotu z Zahutyna, na zapytanie

o przebieg tego odwrotu, odpowiedzia Zygmunt Kaczkowski:

„Przybylimy w odwrocie do Baligrodu w niedziel o godzi-

nie poudniowej i zatrzymalimy si tam 4 do 5 godzin we dwo-

rze Franciszka Bala, którego wówczas jeszcze nie byo w domu.

O godzinie 5-tej wyruszylimy dalej ku Stnicy. Gdymy wyszli

po za t wiosk, zauwaylimy, e nas otaczaj chopi i nie chc
nas dalej puci. Widzc za, e moemy by zgnbieni przemo-

nemi siami, cofnlimy si na rozkaz Jerzego Krajewskiego na-

powrót ku dworowi Franciszka Bala, oddalonemu zaledwie o 200

kroków. Od tego dworu zwrócilimy si jednak zaraz w prostym

kierunku ku mynowi. A gdymy tak dyli ku Cinie, rzucili si
na nas chopi z dwu stron. Jerzy Krajewski wystpi naprzód

i zawoa ku nim, aby nam spokojnie przej dozwolili, w przeci-

wnym bowiem razie bdzie zmuszony strzela do nich. Chopi
jednak nie ustpili, a Jerzy Krajewski ugodzony zosta kamieniem,

czy te kijem. Na to Krajewski porwa strzelb i wystrzeli do je-

dnego chopa, który, ugodzony, pad na ziemi. Poczem chopi

cofnli si, a my ju bez przeszkody dotarlimy do Cisny. Czy

pado wicej strzaów i który z powstaców strzela, tego nie wiem.

Ja sam nie strzelaem".

Z innych zezna wynika, e postrzelony chop ze Stnicy,

nazwiskiem Jdrzej Roman, przewieziony na saniach do wsi tej,

tego dnia ycie zakoczy, nie mogc wyranie wskaza tego,

który mu cios miertelny zada. Szczegóowe ledztwo, prowadzone

przeciw dzierawcy z ernicy, Ludwikowi Mrozowskiemu, nie zdo-

ao ustali w tym kierunku jego winy. Tak sam Mrozowski, jak

i Zygmunt Kaczkowski twierdzili, e to Jerzy Krajewski, recte Bu-
haryn, zada Eomanowi cios miertelny. Buharyn, jak wiadomo,

by ju wtedy" na Wgrzech.

Pierwsze zeznanie swoje zakoczy Z. Kaczkowski nastpuj-

eem owiadczeniem

:

„adnych przygotowa do rewolucyi nie czyniem; nikogo

te ani rad ani czynem do niej nie wzywaem. Cakiem przypad-

kowo wcignity zostaem do oddziau powstaczego, gdy wywarto

na mnie przymus moralny. Jeeli zbdziem, prosz o askawe

wybaczenie (Nachsicht), gdy ju i tak wiele ucierpie mu-
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siaem , zostaem bowiem przez chopów poturbowany i ogra-

biony" 1).

Nastpne zeznania swoje, zoone w Sanoku dnia 26. listo-

pada 1846, uzupeni Kaczkowski takiem „usprawiedliwieniem"

w trzech punktach

:

„1. Nie sdziem, abym by obowizauy czyni doniesienie

o tem, co rai Eomuald urowski o rewolucyi zakomunikowa, po-

niewa ilekro do Sanoka przybyem, syszaem urzdników i ofi-

cerów mówicych o rewolucyi, zkd wnosiem, e rzd wie ju

o rewolucyi i jej sie nie lka".

„2. Wyjechaem do ernicy dopiero wówczas, gdy zobaczy-

em, e chopi zaczynaj gromadzi si w karczmie w Berenicy,

co zatrwoyo mnie o moje bezpieczestwo, a rezultat pouczy, e
nawet takie osoby przez chopów poturbowane zostay, które spo-

kojnie siedziay w domu. Moja jazda z Berenicy do ernicy wy-

nej nie miaa bynajmniej rewolucyjnej tendencyi, gdybym bowiem

stosownie do wezwania urowskiego chcia stawi si w Uhercach,

mógbym by obra krótsz drog z Berenicy do Uherzec, mia-

nowicie przez Wol i Beresk, co jest zwyczajn drog.

„3. Gdybym si by poczuwa do winy, byoby rai przyszo

z atwoci schroni si po odwrocie na Wgry, gdzie mógbym
by take atw^o otrzymywa pomoc od rodziców. Gdyby jednak

moje zachowanie si byo uwaane jako przestpstwo, którego

wszake nie czuje si winnym, to prosz, aby sd karny chcia

uwzgldni, e ja w owym czasie znajdowaem si w bardzo przy-

krej sytuacyi, w której adnej rady znale nie mogem. Za naj-

mniejszy opór przeciw rewolucyi, groono mi mierci, mieszkaem

w pobliu granicy wgierskiej, zkd, jakto mi urowski mówi,
przyby mieli powstacy z tamtejszej emigracyi, nie byem przeto

pewny ycia ani z tej strony, ani ze strony berenickich chopów.

Do tego przycza si mój brak dowiadczenia w takich okoliczno-

ciach, o których w moim wieku przedtem nie mylaem, gdy za-

ledwie przed 3 laty ze szkó wyszedem. Wreszcie, powstanie zni-

szczyo prawie cay majtek mego ojca, a poniewa i on jest

uwiziony, przeto gospodarstwo jego cakowicie niszczeje. Nieszcz-

cie to, a zarazem dziesiciomiesiczne wizienie, pocztkowo przez

*) ProtokoU, welches wegen Yerbrochen des Hochrerraths be-

schuldigten Si2:mund Kaczkowski auffirenonimen worden ist. Sanok, 14
August "1 846. ^Ms.
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3 miesice w kajdanach, to ju dosy kaiy, jeeli cokolwiek za-

winiem".

Z kocem grudnia 1846 delegowana komisja karna zamkna
swoje dochodzenia i winiowie, w tej za liczbie Zygmunt Ka-

czkowski, zostali wraz z aktami tej sprawy odesani do Lwowa,
osadzeni w dawnym klasztorze 00, Karmelitów, przy kociele Ma-

ryi Magdaleny i stawieni przed tamtejszy sd karny, który w dal-

szym cigu proces prowadzi, przedsibiorc konfrontacye wi-
niów ; okazao si to potrzebnem wskutek sprzecznoci w zezna-

niach. Stao si na przykad, e ów Jan Eeissenbach, który by
umkn na Wgry, powróci ztamtd i dobrowolnie stawi si przed

sdem. Jak widzielimy powyej, Zygmunt Kaczkowski w przeko-

naniu, i Eeissenbach jest bezpieczny na Wgrzech, obciy go

zeznaniem, jakoby on grob nakania go do udziau w powsta-

niu. Eeissenbach, powróciwszy, stanowczo temu zaprzeczy, ztd

wynika potrzeba konfrontaeyi, która wszake sprawy zgoa nie

wyjania, a obaj konfrontowani, jak w protokole zaznaczono —
przywitali si i poegnali przyjanie, nie okazujc bynajmniej po-

dranienia.

Przy zamkniciu tego protokou, zaznaczy przewodniczcy

sdu, radca Lewiski, e Zygmunt Kaczkowski „jest modziecem
ujmujcej powierzchownoci i przyzwoitego zachowania si, oka-

zuje spokojny sposób mylenia, oraz wiele przywizania do swego

równie uwizionego ojca; nie zdaje si te bynajmniej nalee do

zapalonych zwolenników sprawy rewolucyjnej, a zgnbiony swoim

teraniejszym losem, nie moe by chyba niebezpiecznym w przy-

szoci w kierunku politycznym".

Ostatnie przesuchanie Z. Kaczkowskiego odbyo si dnia 8.

maja 1847 r., a ju 28. czerwca tego roku zapad wyrok. Sd
nie uwzgldni tumaczenia si oskaronego, a na podstawie zezna

wiadków, gównie wójta z Berenicy. Michaa Starucha, i parobka

tamtejszego, Iwana Tymoczka. przyj za udowodnione, e udzia

obu Kaczkowskich w zamierzonem powstaniu by cakowicie do-

browolny i przygotowany. Na tej podstawie sd karny we Lwo-

wie, stwierdziwszy, e ledztwo w sprawie zbrodni zdrady stanu

przeciw Ignacemu Kaczkowskiemu, rozpoczte w Sanoku

14. stycznia 1847 a zakoczone we Lwowie dnia 1. czerwca 1847,

oraz przeciw Zygmuntowi Kaczkowskiemu, rozpoczte

w Sanoku 26. listopada 1846, a zakoczone w sdzie karnym we

Lwowie dnia 8. maja 1847, zostao prawnie (z u Eecht) przepro-
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wadzone, skaza ieh wraz z innymi siedmioma wspóoskaronymi

na mier przez powieszenie.

Tymi wspóoskaronymi byli : Józef Teodor Albert Krzy-

anowski, mandat arynsz, ur. w r. 1811, który bra udzia

w powstaniu z r. 1831; Franciszek Bal, dzierawca z Baligrodu,

ur. 1813 r. ; Ignacy Eogowski, stranik skarbowy, ur. 1820 r.;

Jan Worko, stranik skarbowy, ur. w roku 1814; Klemens 01-

szaski, mandataryusz, ur. w r. 1814: Ludwik Mrozowski,
dzierawca dóbr z ernicy wynej, ur. 1814 roku, wreszcie Jan

Eeissenbach, dzierawca z Solinki, a prowadzcy take go-

spodarstwo we wsi ony swej w Nagy Pollina na Wgrzech, ur.

w r. 1813.

Ten wyrok mierci mia by wykonany w nastpujcym po-

rzdku: Pierwszy mia by powieszony Zygmunt Kaczkowski, a na-

stpnie : Ludwik Mrozowski, Ignacy Eogowski, Jan Worko, Kle-

mens Olszaski, Ignacy Kaczkowski, Franciszek Bal, Jan Eeissen-

bach, a na kocu Józef Krzyanowski. — Wyrok orzeka zarazem,

e Ignacy i Zygmunt Kaczkowscy, a take Franciszek Bal trac

udowodnione, Mrozowski domniemane krajowe, a Eeissenbach do-

mniemane zagraniczne szlachectwo; wszyscy za ponosi maj ko-

szta postpowania karnego. Wyrok uwalnia w kocu Ludwika Mro-

zowskiego z pod zarzutu zabójstwa Jdrzeja Eomana, z braku pra-

wnych dowodów, odsya za skarb pastwa i poszkodowan, on
stranika skarbowego, Magdalen Kondrack, z pretensyami z po-

wodu rozbrojenia stray skarbowych w Cinie i Baligrodzie, na

zwyczajn drog prawa.

Wyrok podpisali : Wittmann, Krzysztofowicz, Mossing, Schu-

bert, Schuster, Lewiski, Smutny, Filous, Brehm.

Kocowy ustp brzmi: Z Eady c. k. Sdu karnego. Lwów
28. czerwca 1847 r. Eud. Beranek ausk ^).

Jakkolwiek skazacy mogli si spodziewa, e wyrok ten nie

bdzie w caej swej surowoci wykonany, to przecie musia on

wywrze silne na nich wraenie, co si odbio na stanie ich zdro-

wia. Oto ju 22. lipca Ignacy Kaczkowski zapad na ból w krzy-

ach i na podstawie wiadectwa lekarskiego musia by przenie-

siony do szpitala. A przedtem ju 3. lipca wniosa ona jego

Franciszka prob, by mu byo wolno, jako choremu, przebywa
na wolnem powietrzu w ogrodzie wiziennym przy kociele Maryi

1) Akta sdowe 1846, „Urtheil'- i „Auskunfts-Tabellen". Ms.
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Magdaleny. Zachorowa te 16. listopada 1847 r. Zygmunt Kacz-

kowski na obrzmienie gruczoów i równie przeniesiony by musia

z celi wiziennej nr. 153 do szpitala ^).

Sprawa tymczasem sza swoim torem. Zanim jednak prze-

bya wszystkie stadya, ogoszona zostaa dnia 20. marca 1848 po-

wszecina amnestya i wszyscy skazacy odzyskali wolno. Dwule-

tniem przeszo wiezieniem odpokutowa Zygmunt swoj nieszcz-

sn wypraw z Berenicy do ernicy wynej i Zahutyna w lutym

1846 roku.

Twierdzi W. Korotyski, e Kaczkowski, siedzc w wizieniu,

przeczyta mnóstwo ksiek z wypoyczalni Karola Wilda, a take

dzie naukowych z Biblioteki Ossoliskich -). Potwierdza to w za-

piskach swoich K. Estreicher, który pisze: „W kozie dopiero na-

uczy si (Kaczkowski) po francusku i tu dostawa kroniki z Osso-

lineum; z nich czyni wypisy i nabra stylu kronikarskiego, jakim

w^ powieci si odznaczy" ').

Ciekawy jest sd Kaczkowskiego o roku 1846, skrelony

w wiele lat póniej, a przechowany w jego rkopimiennych no-

tatkach, w pomiertnej pucinie. Rkopis ten, widocznie przy-

gotowany do druku, nie jest wszake dokoczony. Fragment podaje-

my dosownie

:

„Nie pisz ani historycznej noweli, ani historyi, ani nauko-

wej rozprawy, tylko biograficzn notatk — a to w tym celu,

aeby naprzód rzuci cokolwiek wiata z pierwszej rki na publi-

kacye, które w ostatnich czasach o wypadkach roku 1846 ogo-

szono, bd w pismach publicznych, bd w osobnych wydaniach,

a potem, aeby podnie pewne fakta, które prawie powszechnie

uwaane s jako prawdziwe, a którym, jeeli maj by stwier-

dzone z naukow cisoci, jeszcze brakuje dowodów.

„Krwawa karta z dziejów roku 1846" Wadysawa Zawadz-

kiego, ogoszona niedawno w „Kraju", jak wszystko, co wyszo

z pod pióra tego sumiennego pisarza, przedstawia w swojej caoci

do wierny obrazek tej rewolucyi i jej utumienia. Sylwetki Ar-

cyksicia, Kriega, Sachera i Milbachera s nawet odrysowane

z uderzajc plastyk i prawd. Mniej strojnym z tragiczn groz

owoczesnych wydarze jest ton ironii, który si tu i ówdzie prze-

^) Akty sdowe. Ms.

2) „O autorze" 1. c. str. 260.

3) K. Estreicher. Ms.

Zygmunt Kaczkowski i jego czasy.
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bija w W3^kl'adzie : nam, niepoprawnym grzesznikom w usiowa-

niach utrzymania dziejowego ducha w literaturze, taki ton, cho-

cia dzisiaj jest w modzie, wydaje si zgrzytem, albowiem jestemy'

zdania, e wolno we uderza tylko przy opisach takich czynno-

ci, którym przewodniczya za wiara. Pomijam ten szczegó, je-

stem bowiem pewny, e ten ton jest tylko mimowolnem echem

dominujcych od lat dwudziestu prdów reakcyjnych, a nie wy-

szed z serca i przekonania autora. Natomiast wszake znajduj

si tam pewne okrelenia waniejszych wydarze, które wprawdzie

czasem tylko o pewien odcie, lecz czasem w samej zasadzie s
z prawd niezgodne. Nakoniee, z powodu tej pracy, musz zrobi

t zasadnicz uwag, e wypadki roku 1846 nie mog by sdzo-

ne, ani w odosobnieniu, ani z niskiego stanowiska powodzenia lub

niepowodzenia, albowiem byy one co do swojej istoty wprawdzie

koniecznym, ale co do terminu wybuchu tylko przypadkowym re-

zultatem kilkunastoletnich, nieustajcych a niezmiernie skompliko-

wanych robót podziemnych, które jeszcze bardzo mao s znane,

a które historyk musi rozpozna bardzo dokadnie, aeby móg
wyda sumienny wyrok o genezie, o duchu i dzisiejszem znaczeniu

tej rewolueyi.

„Sprostowanie, zamieszczone take w „Kraju", a podpisane

Memoe. chocia ze wida, e jego autor by bliszy tym wy-

darzeniom, nieli jego poprzednik, jest tylko co do suchych fak-

któw, prawdziwem, ale na wyprowadzone z tych faktów wywody

z trudnoci zgodz si ci, co na przygotowania do tej rewo-

lueyi i na same wypadki patrzali z bliska i z osobami gównie

dziaajcemi stali w bezporedniej stycznoci.

„Jako wiadek naoczny i czynny tych czasów, uwaam za

rzecz stosown, a moe i poyteczn, powiedzie o nich cokolwiek;

a to dlatego, e jestem pewny mojej pamici, a oprócz tego po-

siadam dokumenty, listy i wasne notatki z owej epoki, które

mog posuy za wiarogodne wiadectwo. Nad to wszystko, cho-

cia skutkiem zwizków rodzinnych i wasnego temperamentu,

przeyem te czasy w samym rodku owego wiru, który z bie-

giem lat kilkunastu obj, ogarn zwolna kraj cay, nie nalea-

em wcale do zwolenników zbrojnego wybuchu : a przeto nie mam
adnego powodu ani upiksza tego, eobym uznawa za brzydkie,

ani umniejsza winy tych, którzy si ni istotnie obadowali, co

za najwaniejsza, to, e wanie z tego powodu, i dzieliem usi-

owania, dce ku powstrzymaniu, albo przynajmniej ku odrocze-

niu powstania, widziaem moe wicej, a w kadym razie patrz-
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iem trzewiej na te roboty, anieli ci, co byli twórcami, albo le-

pymi zwolennikami przedwczesnego wybuchu.

„Allwissend bin ich nieht, doch ist mir viel
b e w u s s t : ale nie do jest mie materya'y, trzeba jeszcze

umie je spoytkowa. W tem trudno — i temi sowy odpowia-

dam tyra dziennikom, które sie niejednokrotnie u mnie o podania

z tych czasów upominay. Mam zamiar, nawet w czci ju wy-

konany, napisania obszernej powieci z tych czasów: ale powie,
chociaby historyczna, nie jest przecie history: moe ona odtwo-

rzy ducha pewnej epoki, moe nawet niektóre szczegóowe w}^-

padki odmalowa z historyczn cisoci, ale nie moe posuy
jako ródo do wyjanienia kwestyi spornych, które ju dzisiaj si

zarysowuj, a nad któremi swego czasu zapewne bardzo ywe b-
d si toczy dyskusye. Napisanie historycznego, choby krótkie-

go, ale wyczerpujcego zarysu tych kilkunasto-letnich czynnoci,

które si skoczyy wybuchem w roku 1846, jest jeszcze przed-

wczesnem : albowiem naprzód, jeszcze wiele materyaów ródo-
wych ley dotd w ukryciu ; a potem s pewne wzgldy, które nie

dozwalaj pewnych, szczegóowych kwestyi do dna wyczerpn. S
jeszcze groby nie cakiem zarose zieleni nowego ycia, s szmaty

szat, na których krew jeszcze nie zascha; z tych szat i tych gro-

bów wydobywaj si widma, które najspokojniejsze sumienia przej-

muj dreszczem i najzimniejszym rozumom nie pozwoliyby pod-

nie si na te wyyny ducha, gdzie mieszka bezstronno. W tem

pooeniu jedyn rzecz moebn, ale wobec odzywajcych si go-

sów zarazem konieczn, jest ogaszanie biograficznych i monogra-

ficznych notatek, z uwzgldnieniem ta, na którem bdzie malowany

obraz. Niech kady napisze to, co widzia na wasne oczy i sy-

sza na wasne uszy — a kiedy si takich materyaów pk dosta-

teczny nazbiera, to swego czasu znajdzie si historyk, nie histo-

ryk-publicysta, który historye do pewnych celów politycznych na-

ciga, ale wzniosym rozumem opatrzony dziejopis, który te wy-

padki pojmie w zwizku z ich przyczynami i przedstawi je w ta-

kiem znaczeniu, jakie miay istotnie w rozwoju naszego spoe-

czestwa" ^).

Tyle ów fragment. — Nie. wypowiada si w nim Kaczkow-

ski wyranie, nie wydaje stanowczej opinii, na któr twierdzi, e
jest jeszcze zawczenie; widzi jednak w wybuchu powstania

w roku 1846 rezultat poprzednich kilkunasto-letnich robót pod-

') Ms.

4*
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ziemnycti; sam za wybuch nazywa tu otwarcie przedwczesnym

i utrzymuje, e osobicie nie nalea do zwolenników zbrojnego

ruchu i e nawet dzieli usiowania, dce do powstrzymania,

a przynajmniej do odroczenia powstania.

Otó to ostatnie twierdzenie nie zdaje si zgadza z rzeczy-

wistym stanem rzeczy. Widzielimy bowiem na podstawie auten-

tycznych dokumentów, e Kaczkowski, za miody zreszt pod-

ówczas, aby by zdolny do takiej rozwagi, bra od pocztku udzia

w organizacyi wybuchu, — nie usiowa ani jednem sowem mu
sie opiera, a sam jedzi do Wojsawia, do braci Wiesioowskich,

gównego ogniska ówczesnej rewolucyi , co wynika nie tylko

z aktów sdowych i zezna wiadków, lecz z przytoczonej po-

wyej rozmowy Kaczkowskiego z Polem w Sanoku. — Widzie-

limy zreszt, e on iw póniejszych czasach pochwala, —
a przynajmniej w korzystnem wietle usiowa przedstawi

dziaania spiskowe, których rezultatem mia by wybuch w ro-

ku 1846.

e Kaczkowski mia zamiar pisa powie, na tle tych

spisków osnut, potwierdza ustp obszernego listu Jana Zacha-

riasiewicza do niego, z dnia 5. listopada 1889 r., z Krzywczy

nad Sanem:

„Temat powieci z czasów spisków nie zdaje mi si by
na czasie. Dzisiejsze stronnictwa zaary si. Jedni potpili ry-

czatem wszystkie spiski, wymieli je („Teka Staczyka"), a je-

den z ich suby, Lisicki, autor dziea o Wielopolskim
,
pot-

pi nie tylko rok 1831 , ale nawet wymia Legionistów

i Barszczanów. Inni znowu stanli okoniem przeciw takim twier-

dzeniom. Powie wic o spiskach mogaby jednych i drugich

niezadowoli" ^).

Posucha tej rady, czy te wasnej rozwagi Kaczkowski,

i zamiar napisania takiej powieci nie przyszed do skutku.

^) Zacliariasiewicz do Kaczkowskiego. Ms.
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(Eok 1848. — Atmosfera tych czasów. — Sprawa Pola i Dzierkow-

skit-go. —• Wyjcie Kaczkowskiego z wizienia. — Usunicie si Ka-

czkowskiego od dziaa na polu politycznem. — Ówczesne jego utwory

wierszem. — Przekad wiersza Sapliira na cze polegych Wiedeczy-

ków. — Wiersze: „Jeszcze Polska nie zgina". — „Fantazya". —
„Do wieszczów polskich". — „Polska i Ty". — Utwory proza : „Obra-

zek z powstania 1846". —-Wspomnienia pomiertne: Kajetana Dydy-
skiego i Pauliny Boguszowej. — Wiersz: „Rendez-vous". — Poemat:

„Ninive". — Wiersze: „Herburt". — „Dwie Gwiazdy". — „Zapo-

mnieni". — Zapa dla siermnego ludu. — Zniesienie paszczyzny.

—

List Ferdynanda Cieleckiego. — Wiersz: „Sielanka". — Cztery sceny

z dramatu: „Dwa pokolenia". — Utwory proz: Eozbiory kryty-

czne. — Powiastka: „Braciszek". — Pocztek powieci: „Dziedzic

Strwiyka". — Liberalizm Kaczkowskiego. — Jego pogldy na poe-

zye Krasiskiego i Sowackiego. — Artykuy w „Tygodniku Lwow-

skim". — Surowy sd o spoeczestwie. — Sprawa Zakadu narodo-

wego im. Ossoliskich. — Kaczkowski i Szajnocha. — Eok 1850. —
Gosslar).

Dziwna to bya atmosfera tych czasów. Zrazu wielkie roz-

promienienie z uzyskanych swobód, olbrzymie nadzieje, nastpnie

walki stronnicze, naduycie wolnoci prasy i lekkomylne ciskanie

obelywymi zarzutami na zasuone zkdinad osobistoci, — wszy-

stko to zakoczone bolesn klsk i depresy. Mamy oto przed
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sob ciekawy list Jana Zaeliariasiewieza ^), malnjcy wyliornie na-

strój ówczesny i opisujcy charakterystyczny dla tych czasów epi-

zod z Wincentym Polem, którego nie wahano sie oskary o zdrad

narodow! — List ten by pisany w odpowiedzi na zapytanie Z.

Kaczkowskiego, który, majc zamiar pisa o Polu studyum obszerne

i zbierajc materyay. uda si po informaeye do naocznego wia-

dka, do Zachariasiewieza. Owo dzieko Kaczkowskiego, tylokrotnie

przez nas cytowane, p. t. „Mój Pamitnik", miao by pierwotnie

czci tego studyum. wiadczy o tera napis wasnorczny Kacz-

kowskiego na rkopisie owego „Pamitnika". Tytu mia brzmie:

„Wincenty Pol i jego czasy". Tytu ten przekreli sam autor, na-

tomiast napisa: „Mój Pamitnik z lat 1833—1863" i zaznaczy

dat napisania: rok 1891. — Lecz i ten tytu zosta póniej

o tyle zmieniony, e u spodu na innej tytuowej karcie napisa

Kaczkowski: Pary 1893. Dzieko to, jak wiadomo, obejmujce

ju tyko dzieje lat od 1833 do 1843. wydane zostao po

mierci autora, w roku 1899 we Lwowie, u Gubrynowicza

i Schmidta,

W notatkach rkopimiennych Kaczkowskiego znajdujemy

o sprawie Pola nastpujcy ustp

:

„Otworzyy si wreszcie wizienia. Eewolucya dosiga do

Lwowa'. Eueh ogromny. Pol si rwa do czynnoci. Ale mu ci-

yy owe obwinienia. (Jak bya o nich mowa, zapada w smutek

i mia gorycz na ustach). Mieszka w paacu Adama Zamoyskiego

obok namiestnictwa ; Zamoyski, may staruszek, w kontuszu i przy

karabeli, by mu wiernym przyjacielem. Ewa go z sob do akcyi.

Pol wpad na myl nieszczliw publicznej obrony. Z czego si
bdziesz broni? Gdzie oskaryciel? — Pol wskazywa na nasze

sdy powizienne. Byem wtedy u niego, kiedy si chwia. Opo-

wiedziaem mu, jak si odbyway sdy wizienne, w których by-

em sdzi, w sprawie Kossakowskiego, a obroc Wiesioowskie-

go. W obydwu sprawach wystpowali oskaryciele. Wszyscy ob-

winieni zostali uniewinnieni. Usiowaem odmówi Pola od publi-

cznego wystpowania. Ale napróno. Zgromadzenie zwoa, mówi
piknie, ale bez skutku. Przyjació nie potrzebowa przekonywa,

nieprzyjació nie przekona; — ci ostatni odpowiedzieli mu: Qui

^) Zachariasiewiez do Kaczkowskiego z Krzywczy nad Sanem z d.

5. listopada 1889 r. Ms.
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<i'excuse, saccuse. Jednak wród ruchu jako sie to zapomniao;

Pol wstpi! do gównego sztabu gwardyi narodowej" ^).

Genezy tej sprawy Pola szuka naley jeszcze w r. 1832 czy

1833, kiedy to Pol, jak twierdzi Pepowski w swojem dziele:

„Z przeszoci Galicyi" -), umocowany przez grono tak powanyei
obywateli, jak : Aleksander Fredro, Tytus Dzieduszyeki, Lubomir-

ski, Krasicki, Pietruski, Dziayski, jedzi na Woy, aby prze-

strzega gromadzcych si tam partyzantów przed niebezpiecze-

stwem wyprawy Zaliwskiego. Zaznaczylimy ju powyej, e Kacz-

kowski przeczy temu w swoim „Pamitniku" ^) i twierdzi, e Pol

y naówczas w jak najbliszych stosunkach ze wszystkimi ywio-

ami rewolucyjnymi i bardzo nawet czsto suy im za sztandar.

Bd co bd zdaje si by faktem, e niezadowolenie przeciw Po-

lowi powstao ju w tych czasach i wzmagajc si z latami, gdy

autor „Pieni Janusza" nie ukrywa póniej swej niechci dla agi-

tacyi Wiesioowskich i Gosslara, wyradzao si w potworne-

podejrzenia i zrazu pokryjomu szerzone zarzuty. Sam Kaczkowski

przyznaje ^), e Pol od czasu aresztowa na wielk skal w roku

1841 i od chwili, kiedy si w roku nastpnym zblizka przypatrzy

propagandzie rewoluc^^jnej w Tarnowie, „zacz z niechci i nie-

dowierzaniem patrze na spiski ówczesne i niecierpliwi si tern,

e ta propaganda zacza bra kierunek stanowczo rewolucyjny,

a zarazem przybiera znamiona, e dy nie tylko do insurekcyi

narodowej, ale zarazem do przewrotów rewolucyjnych". — Po-

nadto w notatkach rkopimiennych Kaczkowskiego znajdujemy

ustp taki

:

„Midzy Polem a zwolennikami Towarzystwa Demokraty-

cznego ju zaraz po partyzantce (Zaliwskiego), najpóniej za w r.

1836, nastpio ozibienie stosunków. Ogromna popularno Pola

odbieraa demokratom odwag uderzenia na niego, ale ci, co prze-

wodniczyli spiskom ówczesnym, unikali go. Smolka, Ziemiakow-

ski. Korecki, Hefern i inni, nie chcieli adnych z nim stosunków.

Czekano na sposobno uderzenia na niego, jako ulubieca szla-

chty, a jak tylko wyszy „Przygody B. Winnickiego", uderzono na

niego. Pol milcza, ale tych ludzi nie lubi i obawia si ich in-

stynktowo, jako mogcych wielkie szkody wyrzdzi Ojczynie.

^) Notatka p. t. „Pol". Ms.
2) Tom II. str. 49.

3) str. 94.

*) „Mój Pamitnik" str. 137, 138.
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Dlatego swoje „Obrazy z ycia i podróy" chowa w tece i nie da-

wa do druku" ^).

W innem miejscu tych notatek czytamy

:

„Od roku 1844 Pol nie by ju popularny u demokracyi.

Haso to wyszo prawdopodobnie od Towarzystwa demokratycznego

z Parya — a powody do tego nie byy wcale osobistej natury.

Pol, jak w swojem wasnem yciu, tak i w swych pismach, nie

zaleca adnej akcyi. Myl, aby prac wydoby si z biedy, bya
mu na tych obydwóch drogach nieznan i obc. Chowa stan, oby-

czaje i modli si Bogu, oto, co zaleca. Lud kocha, jak to wi-

dzimy w jego „Obrazach z ycia i podróy", ale o jego rozwoju

nie myla. Takie sentymentalne rozmiowanie si w ludzie nie

mogo odpowiada emigracyi, która ju od roku 18H6 zacza pro-

pagowa owiecenie, usamowolnienie, uobywatelenie ludu, a nieba-

wem potem postawia zasad: — „Wszystko dla ludu i wszystko

przez lud". — na co szlachta odpowiadaa: — Wszystko dla ludu.

ale nie przez lud. — Pol o tern usposobieniu Demokracyi dla

niego wiedzia ju w roku 1841 — jak to si okazuje ze sceny,

któr z nim miaem u mego stryjecznego (recte: ciotecznego)

dziada w Tarnowie" ~).

W pocztkach roku 1848 stosunki te zaostrzyy si do naj-

wyszego stopnia. Pod adresem twórcy „Pieni Janusza" poczy
pada takie zarzuty, jak; zdrada narodowa, szpiegostwo. Jakkol-

wiek po stronie Pola stao powane grono obywateli takich, jak

:

Ksawery i Edmund Krasiccy, Bruno Kozowski, Edmund Kraiski,

Nereusz Hoszowski, Janko, Ludwik Jabonowski, Ignacy Komo-
rowski, Tadeusz ebrowski, Skrzyski z Zagórzan, ks. Wadysaw
Sanguszko, Adam Kochanowski, obaj Trzeciesey, Prek, Edward
Dulski, Eudzki i t. d. ^); — pomimo takiego oparcia w spoecze-

stwie, Pol uzna, e duej milcze wobec takich oskare niepo-

dobna i zwoa 16. maja zgromadzenie, czyli, jak si „Dziennik

mód paryskich" ^) wyraa, „rad przjgacielsk, aby w odpowied
na nieprzyjazny poecie gos opinii wysuchaa opowiedzenia caego

ycia z wasnych jego ust".

O tej tragicznej icie scenie pisze Jan Zachariasiewicz w cy-

towanym ju licie :

^) Notatka Kaczkowskiego p. t. : „Pol". -— Ms.
-) Co do tej rozmowy, patrz powyej.
3j L c. Ms.

*) Nr. 21 z dnia 20. maja 1848.
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„Po „rabaeyi" ^) przyjecha Wincenty Pol do Lwowa i za-

mieszka w dworku na Zielonem. Chcia on si zetkn z mo-
dzie i zapewne z tego powodu zaprowadzi mnie jeden z jego

znajomych do niego. Byem modziecem, ale na rkawie miaem
ju szewrony winia stanu -). — Przebyem ju Szpilberg. Domy-
liem si, dlaczego „ulubiony poeta" do siebie mnie zawezwa.

Miaem midzy modzie take saw poety. Za wizienn krat

napisaem poemat, naladujc Goszczyskiego, „Zamek Przemy-

ski". — Pol przyj mnie bardzo serdecznie i zapyta, czy co

pisz. Zarumieniem si i przyznaem si do grzechu pierwo-

rodnego...

„Na drugi dzie siedzielimy obaj w altanie ogrodowej, a ja

z rumiecem na twarzy czytaem mu poemat. Pol sucha z wielk

uwag. Kilka razy przyklasnt roztaczanym obrazom, chwali to

i owo. Wiele mówi potem o poezyi, a zakoczy tem, e dla po-

ezyi wielkiej czas albo min, all)0 kiedy póniej jeszcze nastpi.

„Dzisiaj moemy tylko powtarza na inn nut to, co Mickiewicz,

Sowacki, Zaleski, Goszczyski, tak potnie ju wypiewali. Szko-

da czasu na powtarzanie lub parafrazy !" Eadzi wic manuskrypt

poematu schowa na pamitk, a wzi si do nauk cisych.

W dalszych odwiedzinach moich zachci mnie do studyów histo-

ryi sztuki. I usuchaem go, a w pó roku, po usilnych studyach,

drukowaem w „Czasopimie Ossoliskich", „History architektury

Egipskiej". Wspominam o tem, bo to wchodzi do rozjanienia dal-

szych rzeczy.

„Od tego czasu byt mój stosunek z Polem bardzo przyjaciel-

ski. Kocha mnie, jak syna, codziennie przybywaem do niego. —
Pol by wtedy redaktorem „Czasopisma Imienia Ossoliskich".

Zdaje si, e Henryk ksi Lubomirski, wraz z dyrektorem Ko-
dziskim wskrzesili to miesiczne wydawnictwo w czci dlatego,

aby Polowi, który w roku 1846 wszystko, a nawet manuskrypta,

utraci, da jakie utrzymanie. Zreszt do takiego wydawnictwa by
Zakad paragrafem statutu przez Ossoliskiego obowizany. —
X. Lubomirski Henryk rzadko we Lwowie przebywa. Zastpowa

1) Pol, jak wiadomo, napadnity zosta przez chopów w domu
Tytusa Trzecieskiego w Polance w Jasielskiem i srodze poturbowany

i poraniony.

2) Aresztowany by — jak zaznaczylimy — w sprawie Gutha

w Przemylu.
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go Jerzy ^) i Kodziski. Z tymi by Pol na bardzo dobrej stopie^

wtpi jednak, aby jaki wpyw, poza pismem przez siebie redago-

wanem, wywiera na nieli. Inni wysi urzdnicy Zakadu, literaci

ju sawy zdobytej, jak mi si zdawao, patrzyli na Pola z pewn
ukryt zawici nie tylko sawy redaktorskiej, ale nawet, co wi-

ksza, znacznej, jak na owe czasy, remnneracyi tysica dwiestu zr.

!

Ezucano ramionami, e „poeta" pismo naukowe redaguje. — Ka

takim gruncie gotowaa si powoli opinia o czowieku, z której rok

póniej usprawiedliwia si musia publicznie!

„wieo zapisa si by rok 1846 krwawem pismem. Wizie-

nia byy pene. Z chwilowego przeraenia zacz znowu naród ci-

ko oddycha. Oglda i zaopatrywa rany swoje, zorzeczc spra-

wcom ukrytym. Gortsze prdy przebiegay znowu po jego orga-

nizmie. Jedne, jako zabytki przebytej gorczki, bkay si po

dalszych arteryach, inne, modsze, niewiadomie przeczuway

blizkie dziejowe katastrofy i gotoway si do przyszej roli. Prdy
te nie miay adnej organizacyi — byo to tylko pewne wrzenie

niewiadomie zaniepokojonych umysów. — I tak, gdy z jednej

strony byo dowiadczenie wieo nabyte, e samem wrzeniem ni-

czego si nie dokae, z drugiej strony stawiano to wrzenie jako

symptom yjcych si narodu i starano si je utrzymywa. Rozu-

mie si, e nie byo adnych widoraie kierowanych stronnictw,

tylko odczuwano wicej takie kierunki. — 8ród takich okoliczno-

ci, ród takiego wrzenia, ma naród za najwiksz ze wszystkich

zbrodni — zaprzastwo. T zbrodni szafuje hojnie na lada cie
podejrzenia, l^rzewrotni za uywaj tej draliwoei spoeczestwa

do swoich niecnych celów.

„Oto jeden przykad z owych czasów. Na scenie polskiej po-

jawi si mody artysta -), peen wiary w swoje namaszczenie.

Wystpy jego, osobliwie w rolach Szekspira, wzbudziy zdumienie.

Cechowa go pewien realistyczny kierunek, nieznany dawnej de-

klamatorskiej szkole. Obudzio to zawi tych, którym nie by na

rk. Zrazu wystpia stronnicza krytyka, a gdy to nie pomogo,

pewnego poranku okryy si mury miasta napisem : Dawison

szpieg ! To wystarczyo, aby pogrzeba artyst. Otrzs z nóg swo-

ich proch rodzinny i kraj opuci. W Niemczech zasyn jako ar-

tysta genialny — a po wielu latach musielimy z Niemcami, jak

^) syn ks. Henryka, Jerzy Lubomirski.

2) Dawison Bogumi, ur. 15. maja 1818 w Warszawie, umar
luteffo 1872 w Drenie.

i
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0Qgi o Kopernika, znowu wojn prowadzi, e Dawison (nie) ich

sawa, e genialny artysta do nas nale}^ e jest Polakiem

!

„Takie byo to ówczesnych stosunków naszyci, gdy Pol roz-

pocz redaktorsk sw czynno. Osobiste dowiadczenia krwa-

wego roku odebray mu nadziej, aby samem konwulsyjnem drga-

niem co zdziaa mona w sprawie publicznej. Zachca wic do

skupienia si na wewntrz, do pracy. Z tern czsto odzywa si do

modziey. I tak mnie zachci do studyów liistoryi sztuki, Ivor-

nela Ujejskiego, ówczesnego autora „Chorau", namówi do wyja-

zdu do Parya, aby tame odda si studyom ekonomii spoecznej.

Eozumie si, e w gortszych sferach nie wzito mu tego za do-

bre. Do tego przyczya si jeszcze jedna, bardzo charakterysty-

czna okoliczno.

„Pol od lat wielu pracowa nad geografi. Ideaem geografii

bya wtedy u niego geografia Eittera. Ritter z geografi poczy
cae przyrodoznawstwo. Otó Pol, idc za jego przykadem, zacz
si rozpatrywa w naukach przyrodniczych. — Dyrektorem Policyi

by wtedy Sacher Masoch. By to czowiek niepospolitej inteligen-

cyi, w naukach przyrodniczycli bardzo biegy. Wynalaz nawet pe-

wnego chrzszcza, który dzisiaj u wszystkich przyrodników Europy

figuruje jako: „Scarabeus Sacher i". — Otó tene Sacher

zbliy si do Pola nie jako dyrektor policyi, ale jako uczony przy-

rodnik i oczarowa go swoj nauk. Pol czsto o nim mówi i dzi-

wi si tylko, e taki czowiek jest policyantem, a nie profesorem

Uniwersytetu! Sprytny dyrektor policyi umia now swoj znajo-

mo z popularnym, narodowym poet dobrze dla siebie spieni-

y. Uczyni to w ten sposób, e gdy na rynku lub w miejscu

najludniejszem Pola spotka, bieg ku niemu, ciska po przyja-

cielsku jego rk, a ujwszy go pod rami, przechadza si z nim

ród gapicych si tumów. Poeta poci si w tak nieprzystojnej

dla siebie pozycyi, ale jako czowiek towarzyskiej ogady, nie móg
w sposób obcesowy uwolni si z takiego ucisku. — Ludzie pa-

trzal na to, widzieli to, a w gortszych sferach zaczto o takim

stosunku nie dobrze mówi. Wprawdzie „Pieni Janusza" chroniy

poet od kalumnii, nie wymieniono adnego obelywego sowa —
ale ruszano gow i ramionami, co dla mniej w sdownictwie bie-

gych, a sercem gortszych, wystarczao, aby przy sposobnoci —
bez oskarenia — wyrok ferowa!

„Przyznam si, e byem jednym z najbliszych Pola, e na-

leaem do modszych, a tem samem gortszych — nigdy jednak

nie dojrzaem, aby kto publicznie posdzi go o jakie czynnoci,
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uwaczajce narodowi. — Przeciwnie, gdy nasta rok 1848 i ma-

rzec tego roku, Pol rozgorczkowa si wraz z innymi, a nawet

na ..Zjazd sowiaski" w Pradze napisa pamitny swój wiersz

i orygina X. Jerzemu Lubomirskiemu odda, by go pobratymcom

przeczyta. — Eozumie si, e i ja w owym gorcym roku od stu-

dyów historycznyci uciekem i do redagowania pisma politycznego

si zabraem.

„ród nawau nowej pracy, ród pieni i szaów patryoty-

cznyci straciem na chwil Pola z oczu, a nagle dolecia moicli

uszu wstrtny gos: e Pol w obec zebranej publicznoci chce

si wytumaczy z zarzucanej mu zbrodni — suby u wroga!

„Popieszyem do niego. Pytaem go, zaklinaem — milcza.

„Przyjd, a bdziesz sysza" — odpowiedzia.

„Nigdy nie zapomn tej chwili. Doborowa publiczno ze-

braa si licznie. Pol stan przy stoliku, jako obwiniony i ska-

da spowied z caego ycia. Co robi, co dziaa dla sprawy

publicznej. Ze wstrtem odepchn podejrzenia, jakoby suy
wrogom.

— Takiem wyznaniem, zakoczy, nie rozpoczyna si nowego

ycia, ale si je koczy!

„Bielowski wszed na estrad i gorcemi sowy broni poety

i towarzysza.

„W kocu, wystpiem i ja w imieniu modszych i z oburze-

niem odepchnem od poety wszelkie niecne podejrzenia.

„Szajnocha nazajutrz w „Tygodniku polskim" to samo uczy-

ni. Na tem koczy si ta dziwna sprawa.

„Wspomn tu jeszcze co z zakoczenia owych „rozkosznych

dni" naszych. Ówczesne rozkosze nasze zakoczyy si w dzie

zaduszny bombardowaniem miasta. Noc ca spdzilimy z Korne-

lem Ujejskim pod broni w legii akademickiej. Na drugi dzie za-

palono miasto granatami i rakietami. Uniwersytet, akademia te-

chniczna, stary teatr, ratusz byy w pomieniach. Legion akademi-

cki zoy bro na rozkaz Generaa Gwardyi. — Z Kornelem Ujej-

skim przedzieralimy si przez tumy pijanych onierzy do domu,

w którym obaj mieszkalimy. Dotrze jednak tam byo niepodo-

bna. Zawrócilimy do mieszkania Pola na górne way. Zaledwie

moglimy przebiedz przez rynek, parzeni pomieniem ratusza. —
Pol z ponurym ogniem w oczach poda nam rk. Nikt z nas nic

nie wyrzek. Facta louebantur

!
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„ciemnio sie. Sucy da zna, e szczyt wiey ratuszowej

sie pali. Wyszlimy na ganek.

„By to okropnie pikny widok. ród czarnyci chmur biy

pomienie z wiey w niebiosa. By to niby olbrzymi ofiarnik sta-

roytny z palc si ofiar!"

Przytoczylimy niemal w caoci ciekawy list Jana Zacharia-

siewicza, maluje on bowiem wybornie atmosfer tyci czasów, która

te zapewne odstrczaa Kaczkowskiego od wystpowania na polu

politycznera i skaniaa do trzymania si na uboczu.

Wspomniany w licie Zachariasiewicza artyku znajduje si

istotnie w „Dzienniku mód paryskici" w Nrze 21 z d. 20. maja

1848 *) w rubryce „Kronika tygodniowa". Nie jest on podpisany

przez Szajnoch, a czytajc go, móg sobie powiedzie Pol : Bro
ranie Boe od przyjació! Oskarenie Pola o zdrad narodow

nazwano tam wprawdzie faszem, lecz z ubolewaniem podniesiono,

i poeta móg tak dugo tak ciki zarzut znosi, a nie tylko zno-

si, lecz i „do jego odwieenia nowe dawa powody" Autor

artykuu wysnuwa ztd wniosek, e poeta, majcy dusz „zbyt

mikk", nie nadaje sie do ycia publicznego i radzi mu,

aby pozosta tylko poet, „suc ojczynie tym darem, jaki mu
niebo dao".

O atmosferze ówczesnej i lekkomylnoci, z jak cikimi za-

rzutami „zdrady narodowej" omielano si ciska na ludzi zupenie

na to nie zasugujcych, wiadczy równie polemika, jaka w jesieni

tego roku wybucha midzy dziennikiem zachowawczym „Polska",

a przeobraon z „Rady narodowej" demokratyczn „Gazet Naro-

dow". — Polemika ta zaostrzya si do tego stopnia, e jeden

z zaoycieli i protektorów „Polski", Piotr Trzciski, nie waha si

w licie otwartym, zamieszczonym w tem pimie, zarzuci go-

nemu naówczas powieciopisarzowi, biorcemu przytem czynny

udzia w yciu publicznem, Józefowi Dzierkowskiemu, gównemu
wspópracownikowi wychodzcej pod redakcy Jana Dobrzaskiego

„Gazety Narodowej", e „o cenie pióra Dzierkowskiego mona si

dowiedzie w tajemnem archiwum gubernatora". — Jakkolwiek

ycie prywatne Dzierkowskiego ulegao z wielu stron krytyce, to

wszake powyszy zarzut by najzupeniejszym faszem, który te

1) „Dziennik mód paryskich" dopiero od 1. hpca tego roku

zacz si ukazywa pod zmienionym tytuem „Tygodnik Polski".

b
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energicznie odparli w „Tygodniku polskim"^) w artykule p. t.

:

„Gos sumienia w sprawie Józefa Dzierkowskiego" tacy ludzie,

jak : Bielowski, Ciglewicz, Kamiski, Kodziski, Piat. Pol, Szaj-

nocha, Ujejski, Zachariasiewicz i inni. Podpisu Kaczkowskiego tu

nie widzimy.

Wyjcie Kaczkowskiego z wizienia przypado na chwil ogól-

nego zapau we Lwowie. Ju dnia 18. marca 1848 roku dosza tu

wiadomo o proklamacyi Cesarza Ferdynanda, odczytanej dnia 15.

marca zgromadzonym tumom przed rezydency cesarsk, a obwie-

szczajcej wolno prasy, zniesienie cenzury, utworzenie gward};]

narodowych, wreszcie powoanie wzmocnionych Stanów w celu pod-

jcia obrad konstytucyjnych. — Gubernator hr. Stadion, przyjmu-

jc deputacy pod wodz ks. Leona Sapiehy, która wrczya rau

adres do Tronu, owiadczy, e na razie odpowiedzie ju moe
dodatnio na dwa postulaty z 13 punktów, zawartych w adresie,

a mianowicie, e gwardya narodowa natychmiast bdzie utworzona

i e winiowie stanu, zanim przyjdzie odpowiednia rezolucya

z Wiednia, zostan uwolnieni tymczasowo za pork dwóch waci-
cieli dóbr za kadego. Porczycieli nie zabrako; zgaszano si

gromadnie, a tum popieszy do wizienia Maryi Magdaleny, zkd
wypuszczano winiów, witanych radosnymi okrzykami. Z doroek,

któremi ieli wieziono, wyprzgano konie, a cae miasto zajaniao

wieczorem rzsist iluminacy.

Wród takiego to entuzyazmu. blasków wietlanych i okrzy-

ków, penych zapau, opuszcza Zygmunt Kaczkowski wraz z ojcem

cel wizienn. Opuszcza j niewtpliwie z radoci, ale dwuletnia

niewola musiaa w duszy jego wywoa przygnbienie, które spra-

wio, e w cigu tej „wiosny narodów" i caego roku nie spoty-

kamy jego nazwiska w czynnem dziaaniu spoeczestwa, przej-

tego gorcym zapaem i dz wytworzenia sobie jak najlepszych

warunków istnienia i rozwoju.

W. Iiorotyski w swej ju wielokrotnie przez nas cytowanej,

rozprawie „O Autorze" ^) sam przyznaje, e „ruch panujcy pod-;

ówczas w caej Europie, nacechowany widocznym stemplem wy-

padków lutowych zaszych w Paryu, nie znajdowa ju w Kacz-

kowskim zbyt atwowiernego i zbyt arliwego zwolennika. Przyta-

cza przytem jego wasne sowa, wydrukowane na pocztku I. Tomu

1) Nr. 37 d. 9. wrzenia 1848.
2) str. 260, 261.
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„Dzie" w wydaniu Ungra, w przedmowie p. t. : „Od Autora" ^),

i\ przyznajce otwarcie, ze nie podziela „konwiilsyjnego zapau"

i „spostrzega z boleci, emy sie nie tylko w deniach ogól-

nyci dali porywa prdom nam obcym, ale co wiksza, e w na-

szych szczegóowycli czynnociach brak dowiadcze, jakie na nas

nasza omiowiekowa przeszo przelaa, niemal na kadym kroku

uczuwa si dawa".

Sowa te, bardzo trzewe, wypowiedziane w roku 1862, pod-

czas uwizienia ponownego we Lwowie, i tern usprawiedliwione,

musiayby mocno zadziwia w roku 1848 w ustach modego czo-

wieka, który przed dwoma laty dawa si porwa propagandzie

braci Wiesioowskich i rzuci si bezkrytycznie w wir beznadziej-

nej walki. Zdaje si by wszake rzecz pewn, e Kaczkowski

w roku 1848, jako modzieniec dwudziestokilkoletni, tak niedawno

•chtnie „spiskujcy", pozosta zimnym w chwili ogólnego rozpo-

mienienia w Europie hase wolnoci i nie bra widocznego

udziau w przedsibranych podówczas w kraju usiowaniach na

drodze legalnej. W tych dziaaniach nie spotykamy nazwiska Zy-

gmunta Kaczkowskiego. „Nasze usposobienie dla r. 1848 byo bar-

dzo chodne" przyznaje sam Kaczkowski w swych póniejszych no-

tatkach 2).

Korotyski ^) twierdzi jednak, e Kaczkowski na wezwanie

wadzy centralnej (jakiej ? — zapewne Eady narodowej lwowskiej),

uda si w Sanockie i zawiza tam Ead narodow, której preze-

i^em jednomylnie go obwoano, e by równie jednomylnie mia-

nowany delegatem na Zjazd sowiaski w Pradze, a take organi-

zatorem konnej gwardyi sanockiej, e wreszcie sprawowa inne

pomniejsze obowizki publiczne. Na to wszystko nie przytacza Ko-

rotyski adnego dowodu; my te nie znajdujemy w pismach ów-

czesnych ani ladu tych czynnoci. Podobne szczegóy podaje tylko

sam Kaczkowski w swoim rekursie, wniesionym, jak to póniej

'zobaczymy, do Ezdu Narodowego w Warszawie w styczniu roku

1864. Te jednak szczegóy, przytoczone na dowód uczu patryoty-

-cznych, bynajmniej stwierdzone nie s. — Natomiast zdaje si, e
do organizacyi Eady narodowej w Sanoku, jak i w innych mia-

stach prowincyonalnych nie przyszo; a o udziale Kaczkowskiego

1) str. 4.

«) Not. p. t. „Pol". Ms.

3) „O Autorze" str. 261.

i
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w kongresie praskim, otworzonym dnia 31. maja, a zakoczonym
bombardowaniem Pragi, nigdzie w^zmianki niema; delegatem na

ten Kongres z ramienia lwowskiej Eady narodowej by Franciszek

Smolka ; o formowaniu konnej gwardyi sanockiej take w ródach
gucio; jakie za pomniejsze obowizki publiczne móg podówczas

sprawowa Kaczkowski, równie niewiadomo. To pewna, e w Sa-

nockiem znaleliby si niewtpliwie wiekiem i zasugami od Kacz-

kowskiego, który liczy podówczas zaledwie lat 23, powaniejsi

i odpowiedniejsi na stanowiska takie, jak prezesa Eady narodowej

lub delegata na kongres praski. Prawdziwym jedynie zdaje si by
wniosek, e Kaczkowski, chocia moe nie powodowa si podów-

czas tak trzewemi zapatrywaniami, jak te, które wygosi w dwa-

nacie lat póniej, siedzc w wizieniu, to jednak pod wpywem
atwej do pojcia depresyi po przebytym cikim procesie o zdrad

stanu, a moe zniechcony t atmosfer, jaka daa si odczu

w skrelonych powyej sprawach Pola i Dzierkowskiego, wola
pozosta na uboczu, w Bereniey, i nie mieszajc si do polity-

cznych dziaa, pisa — poezye.

Niezbyt prawdopodobnem zdaje si by równie twierdzenie

Korotyskiego, jakoby Kaczkowski po znanych wypadkach i zbom-

bardowaniu Lwowa w d. 1. listopada 1848 roku, musia „kry si
przez kilka miesicy po wioskach", gdy w tym wanie roku,

wraz z Ludwikiem Skrzyskim, wspópracowa w pimie zacho-

wawczem, ultraszlacheekiem, przez koa ziemiaskie zaoonem,

p. t. „Polska", które potem zajo stanowisko bardzo opozycyjne^),

a sam Kaczkowski przyznaje w swym „Pamitniku" '^), e w je-

sieni tego roku siedzia w Berenicy i tam nawet przyjmowa

w swym domu dawnego koleg, niepoprawnego propagatora idei

rewolucyjnych, Gosslara. — Moe te pod tym wpywem, Kaczkow-

ski ze wspópracownika ultrakonserwatywnego pisma, które rów-

nie zmienio barw , sta si wyznawc zasad bardzo libe-

ralnych.

O wewntrznym, duchowym nastroju Kaczkowskiego w tych

czasacli, zgoa odmiennym od sów trzewych, wypowiedzianych

w lat kilkanacie póniej, wiadcz natomiast wiersze jego, zamie-

szczane w roku 1848 w „Dzienniku mód paryskich", który wkrótce

1) Stulecie „Gaz. Lw." Tom L, str. 124.

2) str. 134.
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potem z dniem 1. lipca mia zmieni t nazw§, „jako nieodpowie-

dni swej treci", na „Tygodnik Polski".

Dnia 21. marca odbywao si we Lwowie w kociele 00. Do-
minikanów naboestwo aobne za polegych w d. 13. i 14. teoo
miesica Wiedeczyków, w czasie ulicznyci rozruchów w stolicy

pastwa. Naboestwo byo niezmiernie uroczyste; koció by
peny. Przybyy tam równie dwie kompanie rekrutujcego si
w Wiedniu puku Deutschmeistrów. Przyjto je owacyjnie, a gdy
wychodziy z kocioa, rozlegy si gromkie okrzyki : „Niech yj
Niemcy! Niech yj Wiedeczycy! Niech yj bracia nasi w wol-

noci!" — Na co odpowiedzieli onierze okrzykiem : „Niech yj
Polacy!" I rzucono si sobie w objcia.

Otó w numerze 13 wspomnianego czasopisma z dnia 25.

marca, zaraz po entuzyastycznym opisie tej uroczystoci Mieczy-

sawa Darowskiego, znajdujemy wiersz M. G. Saphira, powicony
uczniom szkó wiedeskich, w przekadzie Zygmunta Kaczkowskie-

go, p. t. „Modzie akademicka przy pogrzebie walecznych". —
Pierwsza strofa brzmi:

Z sztandarem skonionym i bbnem zguszonym,
Ze zami kroczymy w olbrzymich mar lad,

Na marach tych ley sam wybór modziey
Walecznych, polegych we wionie swych lat

;

Zginli, zwycizcy, — wsawili sw bro,
Bo rany okryy ich piersi i skro I

W. Korotyski w cytowanej ju kilkakrotnie rozprawie swej

„O Autorze" podaje, e Kaczkowski, siedzc w wizieniu, nie tylko

wiele ksiek czyta, ale bawi si równie pisaniem wierszy, które

przez odwiedzajce winia kobiety rozchodziy si po Lwowie
i czyniy mu rozgos.

W notatkach rkopimiennych Kaczkowskiego ') znajdujemy

w tyra przedmiocie taki ustp :

„W roku 1847, kiedy siedziaem u Maryi Magdaleny z Lon-

szanem (Longchamps), Pol nas czsto odwiedza. Opisywaem wów-
czas na wistkach sceny z powstania, wierszem i proz i te wistki

si rozchodziy po miecie i kraju. Niektóre z nich przemycaa
pani Grocliolska, matka X-aei Witodowej Czartoryskiej, wysoka,

w niebieskich okularach, gorca, egzaltowana patryotka, która mie-

1) Notatka p. t. „Pol". Ms.

Zygmunt Kaczkowski i jego czasy.
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szkaa w paacu Baworowskich, lezcym naprzeciwko naszego wi-

zienia. Inne sam przewoziem do mego ojca, który siedzia u Bry-

gidek z Michaem Wiesioowskim, Henrykiem Eogaliiiskim i Ty-

motenszem Skrzyskim, a którego wolno mi byo w zamknitym

powozie raz na tydzie odwiedza. Ztamtad bya atwiejsza komu-

nikacya ze wiatem. Niektóre zabiera Pol, ale w domu je czyta,

nie puci pomidzy ludzi i czsto mi robi uwagi. Znaczna da-

wniej 'rónica wieku, teraz ju si prawie wypenia, uwaalimy

si za kolegów wiziennyci, którzy si midzy sob tykaj, a Pol

w swojej dobroci serca przjg mnie na podstawie owycli wistków

do braterstwa po piórze, chocia mnie nazywa „podlotkiem". Mie-

limy niejednokrotnie dugie polityczne dysputy, w których Pol

wprawdzie demokracyi wyrzutów nie szczdzi, nazywajc jej prze-

wodników „ciemigami" i „tumanami", ale by dobrej myli i bar-

dzo oywiony, bo wtenczas by ruch patryotyczny we Lwowie wy-

woany przedewszystkiem patryotycznymi ruchami we Woszech.

Pamitna jest rola Piusa IX. w tych czasach. Jako Pol mawia:

Bóg wielki ! Cae strumienie krwi przelano, ale kto wie jeszcze, co

wyronie z tego posiewu. Opatrzno daa Kocioowi wielkiego

Papiea. Koció otworzy nam In-amy wolnoci. Pol nie by kome-

dyantera, jak Krasiski, wszystko u niego byo szczere i szo pro-

sto z serca".

By te bardzo moe, e jeeli nie wszystkie, to cz tych

wierszy, w wizieniu pisanych, ukazaa si wkrótce potem

w „Dzienniku mód paryskich". Bezporednio po owym przekadzie

wiersza M. G. Saphira, w numerze 14 tego czasopisma z dnia 1.

kwietnia, znajdujemy oryginalny wiersz Zygmunta p. t. : „Jeszcze

Polska nie zgina", pisany w roku 1847, w nastroju do cho-

dny, a bynajmniej nie zalecajcy si form, z powtarzajc si

zwrotk

:

„A modzie nasza, zdolna do paasza,

„Kraj zalany krwi i zami, zasoni piersiami!"

Nie odznacza si równie poetyckim polotem wierszowana

„Fantazya", wydrukowana w Nrze 31 „Tygodnika Polskiego" z d.

29. lipca 1848, jakkolwiek przepojona jest uczuciem patryoty-

cznem. Autor ubolewa, e „dziewice polskie, zamiast z wiecami
fioków i ró, weseli si wiosn wród gajów i zbó", musz
w aobnych szatach, chodzi zy roni na cmentarz i groby. Ale

Bóg jest wielki — woa poeta — pooy ju kres mkom, „gdy
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nas wzi z za krat". Ten Bóg zbawi Polsk „jeli nie ludem, to

cudem" i dla ludów polskich zakwitnie wiek zloty.

„A wtedy te barwy ojczyste, te trzy,

Ten szafir, co w oczkach si twoich dzi szkli,

Ta biaa co w licach — i pikny rumieniec

Okol kraj cay, w tczowy barw wieniec.

Wic oczka z szafiru, te twoje, te dwa.

Tak jasne i szklce, jak szklc jest za

;

Te oczka z rumiecem i lic twych bielizn (sic!)

To barwy — co byszcz nad moj ojczyzn".

O wiele lepszym jest wiersz trzeci, umieszczony w tyme ro-

czniku „Tygodnika" Nr. 37, z 9. wrzenia p. t. „Do wieszczów

polskich". Poeta, zwracajc sie do „wieszczów starej sawy", zapo-

wiada na wstpie, e „gos jego bdzie zawy",

„Bocie nam modszym, wy i wam rówieni,

Wszystkie wesoe wypiewali pieni.

Niema ju dla nas w polskich ustach sowa
Do tak wesoej, jak wasza piosenki;

Niema ju zwyciztw Wawru i Grochowa,

Co was stroiy w mile brzmice dwiki.

Na ziemi zlanej krwi i zami, ucichy piewy. Ze wietnych

stolic czarne stercz mury ; w spalonych dworach i wity-
niach zniszczonych sycha tylko jki i mody rzewne niewiast

i sierót

„Na anach naszych jeszcze gad si plemi.

Na dolnej warstwie, uowiony w matni.
Ley lud - Ivaim zbroczony krwi bratni.

Zbutwiae szcztki koci polskich, ogniwa kajdan i mury wi-
zienne, to pamitki dla wnuków, a dla nas smutne na przy-

szo wspomnienia. aosne jki pogrzebowych dzwonów, to pie-

ni nasze

„ A gdybymy jeszcze

Chcieli wycign struny dwicznej lutni,

Gdybymy chcieli wszystkie czucia wieszcze

W wasze wla serca, o suchacze smutni

!

To jak dzie boy, jak wdrówka soca.
Pie mki polskiej byaby bez koca.

5*
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Wiersz ten, pisany, jak sam autor zaznaczy: „Nad Sanem

d. 2. lipca 1848", a zatem zaledwie w par miesicy po wyjciu

z dwuletniego wizienia, przepojony widocznie wieemi wrae-

niami doznanych utrapie i dlatego wyszy jest o wiele uczuciem

i nastrojem.

Znacznie znów sabszym jest wiersz czwarty w numerze 40

„Tygodnika z dnia 30. wrzenia 1848 zamieszczony, p. t. „Polska

i Ty". — Tcinie on wprawdzie gorcem, clio nieco teatralnem

uczuciem patryotycznem, a take mioci do jakiej, zapewne wy-

nionej, kochanki

:

„W sercu stsknionein Polska i ty

!

W oczach mych tylko dwie wieczne zy!
Dwie zy za Polsk tylko i tob !...

I uczu dwoje w piersi mej goci,

I westchnie dwoje z dwoj (sic!) aob,
I dwie po Bogu dla was mioci

!

Dla was ma kada kropelka krwi,

Wszystkie westchnienia, pieni i zy

!

W tyme samym roczniku znajdujemy par utworów Zygm.

Kaczkowskiego proz, a przedewszystkiera w numerze 15 z dnia

8. kwietnia 1848: „Ol3razek z powstania r. 1846". — Wprowadza

nas tu autor pod koniec zimy tego roku do staropolskiego dworu

widocznie zamonego szlachcica, 80 - letniego starca, zgnbionego

wiekiem i niemoc, a yjcego ju tylko wietlanemi wspomnie-

niami modoci i walk przebytych czy to w Hiszpanii i S. Do-

mingo, czy w wyprawach napoleoskich, czy na polach Grochowa

i Ostroki, Wszdzie tam by on i wszdzie walczy w imi je-

dnej nadziei i w jedynym celu, a zawsze z jednakim, nieszczli-

wym rezultatem. To nie dziw, e gdy do jego dworu przybywa

kilku modzieców, aby zabra syna jego, jedynaka, do szeregów

powstania, gdy mu zwiastuj o naznaczonym na dzie 21. lutego

terminie wybuchu, i prawi mu o swych róowych nadziejach, „e
lud si ruszy", tylko naley mu da wolno i paszczyzn daro-

wa — nie dziw, e dowiadczony starzec nie zdaje si zbyt po-

dziela tych nadziei, a z pewnem zdumieniem sucha o „darowa-

niu" paszczyzny. Nie sprzeciwia si jednak wcale i byle tylko

okupi wolno ojczyzny, gotów jest ponie najcisze ofiary. To

te syna jedynaka nie próbuje nawet powstrzyma, owszem bogo-

sawi go i daje mu na t walk „kord, który przeszo lat czter-

dzieci jego nie odstpowa boku". — Nie mina doba, a obraz
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cakowicie sie zmienia. Dwór staropolski znikn bez ladn, stoj

tylko poczerniae mury i zgliszcza dopalajcych si gospodarskich

zabudowa. A na dziedzicu, ley, obok wiernego sugi, który pana

wasnemi osania piersiami, trup starca, waciciela domu, z roztrza-

skan czaszk i odcit rk... A wokó hula pijana tuszcza roz-

bestwionego chopstwa. „Nad caym tym za krwawym obrazem

szeroka rozpia si una na niebie*'.

Fragment ten, krelony gorco, widocznie jednak nie z wa-
snej obserwacyi, lecz z opowiadali innych, a przeto bez naleytej

plastyki, osnuty jest niewtpliwie na fakcie zamordowania w Sie-

dliskach Stanisawa Bogusza, omdziesiciokilko - letniego starca,

niegdy sekretarza Stanisawa Augusta i uczestnika Wielkiego

Sejmu. W czasie tej okrutnej rzezi, pod wodz krwawego Szeli,

zgino wówczas oprócz owego starca Bogusza, jeszcze piciu czon-

ków tej rodziny.

Pod teme samem wraeniem krelone s dwa wspomnienia

pomiertne: Kajetana Dydyskiego ') i Pauliny z Dulbów Bogu-

szowej -). — .Jak Dydyski, tak i Boguszowa, to porednie ofiary

1846 roku. Pierwszy, ujty wraz z bratem przez chopów, odby
kilkunastomiesiczne wizienie we Lwowie, poczem skazany zosta

na kar fortecy w Szpilbergu. Wypuszczony na wolno wskutek

amnestyi, nie dugo z tej wolnoci móg korzysta. Nabawiwszy

si w wizieniu choroby piersiowej, zmar d. 14. wrzenia 1848 r.

w Sielnicy.

Paulina Boguszowa, urodzona w roku 1813 w Jaworniku,

w obwodzie sanockim, naleaa, wedle relacyi Kaczkowskiego, do

tych niewiast, które w ówczesnym ruchu i przygotowaniach do

powstania ywy bray udzia. M jej, ojciec i brat dostali si do

wizienia; ojca uwolniono, lecz ma skazano na lat 12, a brata

na lat 10 fortecy w Szpilbergu, j za zamknito u Maryi Magda-

leny we Lwowie. „My wszyscy, pisze Kaczkowski, — kiedy nie-

jakie poczyniono w tem wizieniu ulgi i kiedy komunikacya mi-
dzy winiami atwiejsz bya, bylimy wiadkami jej niezomnego

charakteru i powicenia". Wkrótce po uwolnieniu z wizienia, za-

pada na zdrowiu i dnia 9. wrzenia, majc zaledwie lat trzydzie-

ci kilka, zakoczya ycie.

ij „Tygodnik Polski" Nr. 32 z 5. sierpnia 1848.
2) Tame Nr. 39 z 23. wrzenia 1848.
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Oba te wspomnienia, zarówno jak i przytoczony powyej

„Obrazek z powstania", pisane s stylem nieco nienaturalnym, na-

puszonym, nie bez bdów jzykowych. W „Obrazku" n. p. „sta-

rzec nie wypuszcza z rki kord (sic!), który od lat czterdziestu

„nie odstpywa" (sic!) od jego boku".

Dziwnie nieudolnym i wiadczcym dobitnie o braku wszel-

kiego poetyckiego polotu, jest wiersz Kaczkowskiego p. t. „Een-

dez-vous", zamieszczony w numerze 3 „Tygodnika Polskiego" z d.

20. stycznia 1849. Jest to wiersz niby miosny, pisany do jakiej

kobiety, z któr si egna i naznacza jej schadzk w wiecie my-

li, na szczytach Tatr, gdzie on, poeta, „z orem kouje", w sta-

rych wityniach Krakowa i nad brzegami Wisy, u grobów kró-

lewskich i na ukraiskich stepach, gdzie brzmi piosenki Padurry

i dumy kozackie, lub wreszcie w kaniach niewoli i lochach cie-

mnych. — „Tam wyle ty myl! — wota autor — tam wybie
w noc ciemn! I szukaj ranie tylko, to zdybiesz si (sic) ze

ran". — Ale owa niewiasta, chocia czua, bo przy tera poe-

gnaniu „oko jej w zach moknie", nie musiaa by zbyt gorc
patryotk, bo poeta powiada:

„A jeli tw mio dla kraju rozniecisz,

I z tak mioci w wiat myli wylecisz

To w pieniach, marzeniach i snach

Zdybiemy si wszdzie!...

I ten niefortunny czasownik raz jeszcze na zakoczenie po-

wtarza poeta: „Zdybiemy si wszdzie!"

Myl wiersza, jak zawsze, gorco patryotyczna, wyraona
w kunsztowniejszej formie, mogaby si podoba. W tym kszta-

cie, jak zostaa podana, nie wzrusza. Nie rozczula nas ani to oko

niewiecie, które w zach „moknie", ani owo „zdybanie si"

w sferze uczu patryotycznych.

Tym wierszem poegna si Kaczkowski z „Tygodnikiem

Polskim", który wkrótce potem d. 17. lutego 1849 zawiesi swoje

wydawnictwo.

Nie poegna si jednak, niestety, z poezy. Bo oto ju w 1

numerze „Pamitnika Literackiego", który dnia 5. kwietnia zacz
wychodzi pod redakcy profesora literatury polskiej na Uniwer-

sytecie Iwowskira dr. Jana Szlachtowskiego, znajdujeray poemat

biblijny Kaczkowskiego p, t. „Niniwe", opiewajcy przygod Jo-

nasza na morzu, wystpki i nawrócenie si grzesznego miasta, pod
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wpywem o-osu proroka i pod groz gniewu Jehow3^ Zestawiwszy

ten poejnat z „Melodyarai biblijuerai" Ujejskiego, które wanie
od roku 1845 do 1850 poczy sie ukazywa, przekonamy si a-
two, o ile niezdarnem byo to naladownictwo piknycti poezyj

Kornela, Bo niewtpliwie bya w tern ch naladownictwa na-

tchnionyci utworów dawnego przyjaciela, z którym wanie w tym
czasie, wedle wasnego wyznania Zygmunta ^), poczy psu si
dotychczasowe cise stosunki. Moe nie tylko bya tu ch nala-

dowania, lecz i przecignicia twórcy „Melodyj", co si jednak

sromotnie nie udao. Zwraca te uwag w tym utworze Kaczkow-

skiego usiowanie tworzenia nowych wyrazów% niby na podobie-

stwo Krasiskiego. Czytamy tam o „gwiedzie rozgrzechu" i e lud

Niniwy nie chcia ^odlubi" swej wiary pogaskiej. Mamy i inne

„kwiatki" stylistyczne, jak n. p. e niegodziwy lud w Niniwie

sprzedawa „ubogie za boty" (sic!), czytamy o wyniosym orle,

„gdy w skrzy dl i si w chmur i w ziemi ognisty wzrok

wmie i" ; czytamy o „losach r o z s k u t y c h", które nieboraka Jo-

nasza „wyrzucaj w morze" i t. p.

Znacznie lepszym i w tonie i formie jest poemacik history-

czny, zamieszczony w numerze 4 „Pamitnika" z dnia 26. kwie-

tnia 1850 p. t. „Herburt". Opiewa on bohatersk mier rycerza

Herburta pod Sokalem w boju z Tatarami. Widocznie sam przed-

miot bardziej tu zajmowa i przejmowa autora, ni przygody Jo-

naszowe we wntrzu wielorybiem.

Trzymany w tonie epickiej opowieci, koczy si ten utwór

istotnie adn apostrof

:

„O, Polsko, Polsko ! kiedy wiatem wada,
To twoje dzieci tylko ludmi byli —
Miewali serca i sercami yli,

A ty im serca braa i w grób kada.,.
Lecz kiedy ludzi brako — ty upada!"

Wiersz nastpny, pisany w roku 1 849 , a umieszczony

w teme czasopimie z dnia 3. maja roku nastpnego ^J p. t. „Dwie

Gwiazdy", wyraa pragnienie zerwania z „gwiazd star, która nad

^) Patrz powyej przytoczony list do prof. Ksawerego Liskego,

w którym to licie mówi Kaczkowski o Ujejskim: „Niegdy (1845 do

1850) mój bliski przyjaciel".

2) Nr. 5.
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przeszoci wieci ; niech ona tara promienieje, gdzie sie ojce do

snów kad, poród mieczów rdzy i pleni". Natomiast poeta wzywa

gwiazd now, która zajaniaa

,.Xad krwi nasz, z sieroty,

Nad kociami legych w polu,

I nad pieni harfy bólu,

I pod dymem zgorzeliska..."

Koczy si ten wiersz wezwaniem ducha „z krwi ochrzczo-

nego", z wiecem cierniowym u czoa, aby przyby z wyyn i „za-

wieci zblizka".

Wiersz, nie odznaczajcy si form, w treci jest o tyle zna-

mienny, e wyraa ow depresy, o której wzmiankowalimy po-

wyej, a która spowodowaa usunicie si Kaczkowskiego od dzia-

a politycznych. Odpycha on od siebie w tym wierszu „widma

pice i wyblade", widma przeszoci, „starych wiatów", a przy-

zywa „nowej gwiazdy" i „nowego ducha".

W numerze 9 „Pamitnika Literackiego" z 31. maja 1850,

znajdujemy wiersz p. t, „Zapomnieni", powicony spoczywajcym

na starym cmentarzu „sercom bez sawy". Ciaa tych zmarych,

wyniszczone prac, okryte siermig, skórzanym opasane pasem,

spoczywaj w zapomnianych grobach, a duchy ni o cikiej,

przebytej przeszoci, jakto im zbiego ycie ,.w piwnicach zamków

i w grodów okopach, ogromnych basztach, stawianych na cho-

pach umarych w pracy i skutych w acuchy..." Poeta rozczula

si, e przy trumnie takiego ndzarza „wiata nie rozgor, ani

uderz kapitulne dzwony

„Ni hymn zanuc mnichy nocn por,
Ni mów pochwalnych nie zrzuc z ambony, —
Ni ostre kopije tam kruszone bd,
Ani posgi mu na grobie sid!

I wota w alu

:

„Takie to ycie byo tych milionów!"

Lecz oto „nad przeszoci t ciemn i smtn, wit si pod-

nosi... We krwi pokole poczyna bi ttno i bije w przyszo".
Ale chocia duch dobry bynie ludom nad chatami, chocia ze-
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trze chmury czarne i spynie na ziemi promieniem sonecznym, to

pójdzie w wiaty ywe, omijajc cmentarze stare

:

„T nie powskrzesza tam zamknitych cieni —
Oni na cala wieczno — zapomnieni I

Wiersz to charakterystyczny dla tej epoki, peen uczucia dla

sierminego ludu, uczucia, które natchno punkt 12 zoonego d.

22, marca na rce gubernatora Stadiona adresu do Tronu o uwol-

nienie chopów od paszczyzny i powinnoci poddaczych, uczu-

cia, które spowodowao Ead Narodow do wezwania wacicieli

ziemskich, by wyprzedzili rzd w zniesieniu paszczyzny i które sko-

nio ku temu natychmiast takich obywateli, jak: Wiktor Winiewski

w Strzeliskacli, Karol Bogdanowicz w Laszkach murowanych, Ciio-

jecki w Pustomytach, Czerwiski w Eemizowcach, K. Miczyska
w Tymienicy, Henryk Janko w Hoszanaci i Wodzimierz Dziedu-

szycki w Zarzeczu. Ezecz dziwna, e Schniir-I^epowski, wymienia-

jc nazwiska tych otiarnych patryotów - filantropów ^),' przepuci

nazwisko Ferdynanda Cieleckiego, waciciela Byczkowiec i Skoro-

dyniec, którego pikny list „do kochanych braci w^ocian-' ogosi
„Dziennik mód paryskich" w numerze 17 z dnia 22, kwietnia

1848 r. — W licie tym Cielecki wymienia przedewszystkiem to,

€0 przez lat 20 zarzdu swoim majtkiem uczyni dla wocian,
dotychczasowych swoich poddanych. Oto z wasnych funduszów

ufundowa gminn kas poyczkow, która udzielaa chopom po-

yczek, spacalnych procentami; w kadej gminie dla dzieci wo-
ciaskich urzdzi szkóki ; dba o zdrowie poddanych, sprowa-

dzajc im lekarstwa i doktorów
;
przeprowadzi regulacy gruntów

chopskich, zmniejszy wreszcie obowizki paszczyniane tak, e
ci, którzy pracowali dawniej po dni 104 w roku, odrabiaj teraz

po dni 81, a obowizani przedtem do 81 dni roboczych, pracuj

feraz tylko dni 52. Wspomniawszy w dalszym cigu o wniesieniu

na rce guijernatora adresu do Tronu z daniem zniesienia pa-
szczyzny, owiadcza w kocu Cielecki, e zanim to nastpi, on ju
od „dnia dzisiejszego nie da od chopów roboty za paszczy-

zn", prosi tylko, aby za pienidze, wedle majcej si zawrze

ugody, pracowali dalej uczciwie dla dzierawcy, który zarzd ma-

jtku obejmuje. Pikny ten, prawdziwie obywatelskim duchem prze-

pojony list swój podpisa Ferdynand Cielecki : „Wasz brat, ssiad

^) Z przeszoci TTalicyi. Tom II. str. 252.
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i onierz gwardyi narodowej". Jest to niewtpliwie jeden z naj-

charakterystyczniej szych dokumentów tej epoki.

Dokumentów podobnych zreszt nie braknie, przechowanych

na amach „Dziennika mód paryskich", a póniej „Tygodnika Pol-

skiego". Artykuy redakcyjne, korespondencye, gosy kobiet, da-
jce zreformowania strojów i cisej oszczdnoci, aby uatwi m-
om zniesienie paszczyzny, — wszystko to tchnie podobnym du-

chem ofiarnoci i szlachetnego czynu. — Ów wiersz Kaczkow-

skiego o „Zapomnianych" jest slabiuchnem echem pewszechnego

zapau.

Aby raz skoczy z poezyami Kaczkowskiego, zaznaczamy

jeszcze pokrótce, e w tyme roczniku „Pamitnika Literackiego"

jest krótki wierszowany obrazek p. t. „Sielanka" ^), przedstawia-

jcy, na tle wiejskiego krajoln-azu, starców „na wymarciu", gwa-

rzcych smutnie „pod lipami, przy kamiennym stole". Obrazek,

nie odznaczajcy si znaczniejszemi zaletami, — do banalny. —
Z pocztkowych czterech scen dramatu p. t. „Dwa pokolenia" ^)

trudno sdzi, czem miaa i moga by cao. — W scenach tych,

krelonych do gadkim wierszem, wystpuje stary szlachcic - de-

mokrata p. Jan i jego, zdaje si, zacny bratanek Adam, oraz jako

kontrast brat Jana, Kazimierz, niegdy dworak z czasów Stani-

sawa Augusta, i syn jego Artur, obaj lekkomylni utracyusze, ob-

dueni po uszy, a spekulujcy na maestwo z córk jakie-

go ksicia, owdowia hrabin. Obok tych gównych, zaryso-

wuj si epizodyczne postacie, j^lagiera kapitana i yda lichwiarza

Aarona. — adna z tych osób nie budzi szczególniejszej sympatyi

czytelnika, ani pan Jan, widocznie stary kawaler, który w dugiej

tyradzie na wstpie, wypowiada sw niech do niewieciego rodu

oraz zawzit nienawi do brata Kazimierza i jego syna, ani ów
stary dworak pan Kazimierz, tytuujcy si hrabi, ani jego lekko-

mylny syn alek, ani bezczehiy kamca-pieczeniarz, zaarty antyse-

mita kapitan. — Scena pierwsza dzieje si w pokoju starego dworu

wiejskiego u pana Jana; zaraz w nastpnej scenie dekoracya si
zmienia i rzecz odbywa si w salonie domu p. Kazimierza. Jestto

dopiero zaledwie ekspozycya; akcya nierozwinita, nie daje zreszt

pojcia o scenicznoci dramatu.

1) Nr. 12 z 21. czerwca 1850.

2) Nr. 17 i 18 z 20. lipca i 18. sierpnia 1850.
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Tene sam rocznik „Pamitnika Literackiego" zawiera kilka

utworów Kaczkowskiego proz, a mianowicie par krótkich rozpra-

wek, par rozbiorów krytycznych, powiastk p. t. „Bi'aciszek" i nie-

dokoczon, a na wiksze rozmiary widocznie zakrojon powie
p. t. „Dziedzic Strwiyka".

W numerze 15 z dnia 12. lipca 1850 znajdujemy rozpraw

p. t. „O walkach umysowych", czyli o cieraniu si wzajemnem

rozmaitych prdów czy pogldów tak jednostek, jak i stronnictw

w spoeczestwie. Kaczkowski walczy tu ze „wstecznikami", utrzy-

mujcymi, jakoby te zapasy jednostek, czy stronnictw, byy sku-

tkiem niedojrzaoci ducha narodowego. Autor, wystpujc jako

rzecznik „postpu" wobec „wsteczników", utrzymuje, e owe „walki

umysowe" s zasiewem, przynoszcym bogaty plon ludzkoci,

a spoeczestwom now form, jest to objaw wielkiej wojny

„o nowy porzdek wiata". — Artyku ten, bdcy jakby manife-

stacy liberalnych poj, niczem zreszt si nie odznacza, prócz

chyba bdami stylu i jzyka. Mamy tu znowu niemiy czasownik

„zdybaó si"
;
jest kilkakrotnie mowa o „namiejtnociach" w walce

i o „ustpywaniu" od zda i t. p.

Dalszym niejako cigiem tej rozprawki „O walkach umyso-

wych" jest artyku p. t. „O powoaniu pism czasowych" i), które

s i by nuisz tych walk organami. By nimi musz i myli si

„Czas" krakowski, który owiadczy, e pragnie by tylko obra-

zem wszystkich, choby naj rónorodniej szych zda, byle z kraju

pochodzcych. Takim obrazem nigdy nie bdzie, stanie si raczej

„salcesonem, napchanym mozajk niestrawnego misiwa". Zwraca

si przytem autor, w sposób do ostry, przeciw „Przegldowi Po-

znaskiemu", który nazywa organem „zapleniaego, pietycznego

katolicyzmu stronników", organem zasad „wstecznych, nie dzisiej-

szych, acz napynionych grubo dnoci polityczn". — Przy-

znaje wszake temu pismu, e „pod wzgldem naukowym i sztuko-

znawczym, znakomit zdradza (sic!) nauk". Wogóle w artykule

tym wypowiada Kaczkowski opinie bardzo liberalne, karcc „prze-

sdy starszych pokole i „despotyzm duchowy". Dawny ucze ks.

egestowskiego posuwa si tak daleko, e mówic o jednostkach,

wyszych nad swoje spoeczestwo, które swym twórczyni umysem
wyprowadziy na jaw idee, zdobywajce panowanie nad wiatem,

a którym dla tej wyszoci przyznano „wicej ni ludzkie przy-

1) „Pamitnik Liter." Nr. 16 % 1850 r.
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mioty", podnosi z naciskiem, e „jeden tylko Luter zosta i po-

dzidzie czowiekiem, nawet u swoich uczniów". W kocu tej

rozprawy zachwala Kaczkowski literatur „broszurow", przeciw

której wystpuje wydawnictwo dzie katolickich i cae katolickie

stronnictwo, publikujce wszake mnóstwo broszurek:, „o cudach,

zjawieniach i spowiedziach".

Nastpna rozprawa ..O kazaniach i kaznodziejach" ^) jest dal-

sz polemik z „Przegldem Poznaskim" i stronnictwem katoli-

ckiem, które „objawia si w literaturze przez pewne pisma publi-

czne i niezliczon ilo broszurek, lekkich jak motyle i pstrych

jak motyle, a nie chcemy powiedzie, e i z gsienic wylgych
take jak motyle". Stronnictwo to, „obrawszy sobie ewanieli za

najwysze kriterium zawsze i wszdzie i zaznaczywszy tern pewne

granice rozumowi ludzkiemu", dy, zdaniem Kaczkowskiego, do

„zawadnicia pimiennictwem", chocia posiada „mao ludzi do-

brze piszcych", a „talentów i rzeczywistych wielkoci nie obja-

wio dotd adnych". — Socem stronnictwa jest „Przegld Po-

znaski", który „zdradza" (sic!) najwicej inteligencyi, najwicej

obrotnoci w polemice i wprawy pisarskiej". Otó ten „Przegld",

w któregoby potrzeba chyba tchn „nowego ducha", aby si sta

móg „stworzeniem yjcem i poytecznem", widzc, e stronni-

ctwu brakuje „wiate", wydoby kazania i kaznodziejów, czynic

z ksiy Kajsiewicza. Semenenki i Antoniewicza, wielkich mdrców
i mówców narodowych". Kazania ks. Kajsiewicza nazywa tu Kacz-

kowski „konwencyonalnemi" , nie przynoszcemi nic nowego.

„wiat si ju otrzewi" i nie wystarczaj mu „czcze deklamacye"

na temat zepsucia obyczajów, odszczepiestwa lub grzechów towa-

rzyskich. „II faut du positif" — woa Kaczkowski, który ju na-

wet czyta nie moe tego, „co mówi ks. Semenenko n. p. o ma-

gnetyzmie", lub takich „starych ogólników", jakie gosi ks. Anto-

niewicz. Autor nie przeczy, e w kraju potrzeba dobrych kazno-

dziei, którzyby mieli „rzeczyw^ist nauk i wysze nad ogó wy-

ksztacenie". „Do pozyskania wpywu i postawienia si na stano-

wisku nauczyciela dzisiejszego spoeczestwa ii faut du positif!

powtarza raz jeszcze Kaczkowski.

Zdao si nam nieodzownem przytoczy tu najwybitniejsze

ustpy tych artykuów, charakteryzuj one bowiem najlepiej ów-

czesne zapatrywania Kaczkowskiego religijne i spoeczne. Walka

') „Pamitnik Literacki"' z 30. sierpnia 1850, Nr. 22.
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z „przesdami" i uwielbienie „czystego rozumu", to jego hasa,

ówczesne.

Na krytyk „Przegldu" odpowiedzia jego wydaw^ca i reda-

ktor Jan Komian w licie z 20. lutego 1851 r.

:

„Czytaem kilka uwag Paskich z sdem o „Przegldzie", na

jaki, uznajc wszelk rónic zdania, nie przystaje. Dziwi si, nie

dziwi Paskiemu uwaaniu rzeczy. Z daleka rozumie si tru-

dno, — jedn rzecz Panu powiedzie miao, za jedn zarczy
mog, to jest „e katolicy polscy tych przekona, co „Przegld",

nie tworz i nie chc tworzy stronnictwa".

Z „Przegldem Poznaskim" ju w roku poprzednim usio-

wa jednak Kaczkowski nawiza stosunki. Ofiarowa swoje wspó-

pracownictwo i zapytywa, kto jest wydawc tego pisma, jakie

paci honoraryuHi ? itp. Na to odpowiada Jan Komian

:

„Wydaw^c jedynym ja cigle jestem, tylko nie posiadajc

wpierw obywatelstwa tutejszego, nazwiska mego ka nie mogem.
Praca autorów pojedynczych artykuów wynagradza si. Za arkusz

druku pac 60 zp. Zapata uskutecznia si w kocu roku. Kadej

pracy 5 egz. osobno si dla autorów odbija".

Eównoczenie z ofert wspópracownictwa przesa by Kacz-

kowski par swoich poezyj, stojcych niewtpliwie na tyra samym
poziomie artystycznym, co znane nam ju wiersze. Jeden z nich,

p. t. „Biednimy dzisiaj", „Przegld" wydrukowa. Co do drugiego

p. t. „Przy ksiycu" Komian czyni zastrzeenia i prosi o zmian
kilku strof, które mu si niewaciwerai wyday. Midzy innymi,

nie podoba mu si wiersz:

„Dziki tur tylko ze snu si porywa,

Kopytem ziemi rwie i brod kiwa."

„Wyrazy: „brod kiwa" ^ pisze Komian — pewn mie-
szno na bardzo powany obraz rzucaj".

Zdaje si, e Kaczkowski na dane zmiany nie przysta, ))0

„Przegld" wiersza tego nie wydrukowa i odstpi go Nowo ro-

cznikowi, który ks. Prusinowski wyda na korzy sierót po zmar-

ych na choler. „Bdziesz Pan tara w dobrem towarzystwie" —
pociesza Komian autora.

Stara si te liaczkowski, aby Zupaski wyda w Poznaniu

zbiór jego poezyj. Ale i to nie poszo. Komian donosi o tera



autorowi 7. marca 1851 : „Dopiero wczoraj rozstrzygna si rzecz

z p. iipaiiskira. Ekopis Paski mara u siebie" ^).

Dla innj^ch jednak poetów Kaczkowski by surowym sdzi.

Kie bdziemy si zastanawiali duej nad jego krytyk poezyj An-

toniego Zygmunta Celarskiego ^j, które w r. 1850 p. t. „Obrazy

z ycia" wydaa we Lwowie drukarnia Pillera, zaznaczymy tylko,

e jest ona nie tylko surowa, ale i — zoliwa. — Krytyk pod-

nosi na wstpie, e „po mierci Jaszowskiego i po wyleczeniu si

z manii wierszopisarskiej Kretowicza, Pajgerta i kilku innycli, li-

teratura galicyjska miaa t sodk nadziej, e podobne tamtym

talenty ju si nigdy na jej polach nie uka i uwolni j od swo-

iej chrypliwej muzyki, granej na samorodnych i od siekiery ocio-

sanych dudkach, — poczem w icie nielitociwy sposób wydrwiwa

owe Celarskiego poezye.

Natomiast entuzyastycznie ocenia powie Eugeniusza Sue

p. t. „Les enfants de Tamour" ^). Wbrew zdaniu Michaa Grabow-

skiego, który ówczesn szko francuskich powieciopisarzy surowo

potpi, i nazwa j „szalon", krytyk „Pamitnika" nazywa t po-

wie pisarza francuskiego w caoci i szczegóach mistrzowsk,

stojc na wyynach sztuki. Oczywicie tego zdania podzieli dzi

niepodobna. Utwór ten — roman d' aventures — przepeniony

okropnociami, pojedynkami na noe, morderstwami i samobój-

stwami, jakkolwiek pisany ze zwykym Eugeniuszowi Sue talen-

tem, nie zasugiwa niewtpliwie nawet w owych czasach na tak

pochlebn ocen. Kaczkowskiemu podobaa si tu widocznie pewna

swoboda w kreleniu scen obyczajowych i sytuacyj draliwych.

Przemawiao to do jego „liberalnych" ówczesnych przekona.

Nie przemawiaa natomiast poezya ówczesna polska, poezya

Krasiskiego i Sowackiego, któr „prorocz" nazywa i ostro po-

tpia w artykule p. t. „O przesadzie w pojciach" *). Poezya ta

„podaje sposobno do przetwarzania rzeczy prostych w cudotworne

ksztaty". „Nieboska Komedya" „nie czyni w zupenoci zado
warunkom sztuki, pod wzgldem pojedynczych scen i obrazów nie

zawsze z prawd jest zgodna", chocia pod wzgldem gównej
myli „ogólnie i przez wszystkich moe by zrozumiana i pojta".

^) Dwa listy Jana Komiana z 1850 i 1851. Ze zbiorów rap-

perswylskich. Ms.
*2) „Pamitnik Liter." Nr. 25 z 26. wrzenia 1850.
3) Tame 'Nr. 27 z 4. padziernika 1850.
*) Tame Nr. 24 z 13. wrzenia 1850.
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Natomiast „Noc letnia", chocia „pena cudownie piknych myli".

oTzeszy tem, e „adna nitka nie wie" lunych obrazów, które

razem wzite „mog przedstawi moe cao stylu, jedno wyo-

brani, pokrewiestwo miedzy sob, ale nie jedno, cao, okr-

go myli". Gorzej jest jeszcze z „Anhellim". „Kto go czyta —
pisze Kaczkowski — niech mi powie, co ze poj, co wyrozu-

mia?" „Zapewne — dodaje — jeeli zadaniem poezyi nie jest nic

wicej, jak echtanie wyobrani cudownymi obrazami, jak gaska-

nie ucha piknymi dwikami, to i „Anhelli" i „Lilla-Weneda"

i „Balladyna" dopeniy wielkiego zadania: ale jeli zadaniem po-

ezyi jest przedstawienie jakiej prawdy, jakiej idei, choby te
tylko najmniejszej, albo i najstarszej i najwicej zuytej, to „An-

helli" jest niczera. — Faszywi komentatorowie usiuj wprawdzie

..pod prón bia mg syberyjsk kilku blademi owiecon gwia-

zdami podszy koniecznie myli", lecz przyczyniaj si tylko do ba-

amucenia opinii. „Gdyby sam Sowacki by to poj jasno, co

chcia w „Anhellim" przedstawi, byby i jasno przedstawi, a po-

niewa bezzawodnie nie pisa dla bogów, jeno dla ludzi, toby go

te i ludzie pojli". Podsuwanie „pod niezrozumiae rzeczy, jakich

olbrzymich, niepojtych wyobrae", jest mieszn przesad. mie-
szn, lecz i szkodliw, bo podnieca „skonno do marzycielstwa.

updzanie si za piknerai zudzeniami", a budzi „wstrt do nauk

cisych, powanych, do pracy i badania". — Konkluzy jest, e
owa „poezya prorocza" jest wprost szkodliwa, bo mode umysy
odciga od nauki realnej, a doprowadza do poj przesadnych, wre-

szcie do — fiksacyi!

Dziwi si. zaiste, mona, e Kaczkowski, który nie obawia

si zego wypywu na mode umysy tego rodzaju utworów, jak

awanturnicze romansido Eugeniusza Sue, tak bardzo si lka
„poezyi proroczej" Krasiskiego i Sowackiego, której podówczas

sam widocznie nie rozumia.

Wytumaczy to sobie mona tylko tem, e owa poezya, opie-

wajca „rzeczy nadziemskie" , staa w sprzecznoci z ówcze-

snym bardzo pozytywnym i liberalnym wiatopogldem Kacz-

kowskiego.

W tyme roczniku „Pamitnika Literackiego" Nr. 5 i 20

znajdujemy jeszcze dwa krytyczne artykuy Kaczkowskiego dwu

powieci, wyszych w- Ksistwie Poznaskiem, a mianowicie jednej

p. t. „Wczoraj", wydanej w Lesznie w roku 1849 i drugiej p. t.

„Grzecliy powszednie", wydanej w^ Poznaniu w roku 1850. — Eoz-

biory te nie nastrczaj adnych uwag, prócz chyba tej, e pierw-
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szej z tych powieci, pisanej przez kobiet, zarzuca krytyk, i za-

miast „zda zdrowych i powszechnie dzisiaj uznanych, zawiera

„ciemne domysy", mówi o „miosierdziu Boem" i szerzy „spró-

chniae ju przesdy kastowe".

Zaznaczylimy ju, e tene rocznik „Pamitnika Literackie-

go", oprócz powyej omówionych, zawiera jeszcze dwa utwory po-

wieciowe. — Pierwszy z nich p. t. „Braciszek" ') jest ckliwo-

sentymentahiym obrazkiem ; opowieci smutnych dziejów nieszcz-

liwej kobiety, zmuszonej przez surowego ojca do polubienia

niekochanego mczyzny. Zacna i wierna, nie zdoaa jednak

ustrzedz serca, które jak piorunem, raone zostao strza mioci
(Covp de foudre) dla piknego oficera polskiego, który w towarzy-

stwie generaa Kniaziewicza pojawi si w domu jej ojca. Przy

czuem poegnaniu rozamorowana nagle niewiasta ofiarowaa mo-
demu oficerowi „o bladej, penej smutku twarzy" swój zarczy-

nowy piercie. I po tym piercieniu poznaa go, gdy w wiele lat

póniej przyby jako skromny braciszek klasztorny z gwardyanem

po odbiór dziesiciny dla konwentu, do domu jej ma, zimnego,

surowego, a podejrzliwego despoty. Poznaa i — omdlaa, tak je-

szcze po latach siln bya jej mio dla „bladego oficera". I znow^u

miny lata, a nieszczliwa niewiasta znalaza si przypadkowo

w celi klasztornej, u oa umierajcego braciszka, swego niegdy

ideau. „Boe, ty sprawiedliwy!" wyjka konajcy, poznawszy

sw ukochan i zawar oczy na wieki, a nieszczliwa niewiasta

w kilka miesicy posza za nim do nieba. — Romantyczna ta hi-

storya, opowiedziana ustami syna towarzyszowi swej celi wizien-

nej, czytelnika bynajmniej nie wzrusza. Natomiast razi go mocno

styl wadliwy, rojcy si od takich bdów, jak „pojedynczy" w zna-

czeniu: prosty, zwyky (einfach), jak owo nieszczsne „zdybae

si", jak fatalny czwarty przypadek z przeczeniem: „nie byo zw^y-

czajem zwozi zagraniczne przysmaki", jak wreszcie taki frazes, e:

zachowanie si oficera i sama powierzchowno jego kady go

w pewne odrbne pooenie". Liberalnym swoim, a raczej anti-

klerykalnym przekonaniom da i tu folg autor, piszc, e
wówczas, gdy si to dziao, „nie tylko szlachcic zamony, ale i lada

szlachetka przejrza ju przez grub chmur przesdów, tak staran-

nie rk mnichów pielgnowan".

') Nr. 1 z dnia 5. kwietnia, Nr. 2 z dnia 13. kwietnia i Nr. S
z d. 19. kwietnia 1850 r.
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Oddychamy natomiast szerzej, czytajc pocztek niedokoczo-

nej powieci z czasów rozbioru p. t. „Dziedzic Strwiyka", Ton,

styl, koloryt, typy — wszystko inne i wszystko dobre; znamionu-

jce przyszego autora opowieci Nieczni. Obudz w nas szczer

sympatye siacz, a czuego serca szlachcie, pan Edmund Chojna-

cki, konfederat barski, waciciel Strwiyka w Sanockiem, w roku

1774; zajmuje nas barwne opisanie jego kawalerskiej siedziby,

a serdeczne zajcie budzi jego nieszczliwa mio dla wdowy,
pani Salomei Strzeleckiej. Mioci tej i jej uwieczeniu mae-
stwem stoi na przeszkodzie nieubagany rodzic p. Edmunda, impan
.Maciej Chojnacki, pisarz grodzki sanocki. A tymczasem caa szla-

chta sanocka, wszyscy Karszniccy, Strzeleccy, Bobowscy, Osu-

chowscy oburzaj si na dwa lata ju trwajce amory piknej

wdowy z dzielnym konfederatem i zapowiadaj zemst. Dowiadu-

jemy si o tern z poufnej rozmowy p. Edmunda z przyjacielem

ssiadem, p. owczym sieradzkim, Janem Cieszanowskim. I na tein

powie si urywa z niekamanym alem czytelnika, szczerze zain-

teresowanego t opowieci, krelon z prawdziw werw i zaci-

ciem. W dalszych jednak utworach znajdujemy uzupenienie losów

„Dziedzica Strwiyka'.

W roku 1850 wychodzi take zaczo we Lwowie pismo li-

terackie peryodyczne p. t. „Tygodnik Lwowski", wydawane przez

Karola Wilda, a redagowane przez Karola Widmana.

Mamy przed sob list tego Karola Widmana z dnia 24. gru-

dnia 1849, w którym Widman, spodziewajc si przyjazdu Kacz-

kowskiego do Lwowa, prosi go. by nie przyjeda z „rkoma
prónemi", zamierzone jest bowiem wydawnictwo tygodnika litera-

ckiego p. t. „Tygodnik Lwowski". „Jeszcze wprawdzie — pisze

Widman — nie mamy koncesyi na od rzdu, ale gdy tylko pi-
kn literatur i krytyk czynimy przedmiotem tego pisma, wie
si spodziewamy, e wydawanie onego adnej nie bdzie podlega
trudnoci. Ja mam by redaktorem tego pisma. t. j. bior odpo-

wiedzialno za niego na siebie, ale w wydaniu onego chc po-

lega na zdaniu koryfeuszów naszej piknej literatury, dlatego

udaj si do Ciebie. Jeeli nie przyjedziesz do nas, to przysyaj

nam artykuy, a napisz czasem zdanie swoje o niem. Jeeli b-
dziesz tu, to bdziemy mieli do sposobnoci do wymiany zda
naszych, bo Kornel (Ujejskij obiecuje nam literackie wieczorki,

a i u mnie bd si odbywa tygodniowe posiedzenia kadego po-

niedziaku, w którym niema polskiego teatru, — t. j. co drugi

poniedziaek, skoro tylko wychodzenie „Tygodnika" zapewnione
Zyginnnt Kaczkowski i jego czasy. fi



bdzie, tj. po wyjciu pierwszego numeru. — Do udziau w na-

szyni tygodniku mam zamówionych, oprócz Kornela, który wiele

obiecaj. Szajnochy i Bielowskiego, którzy mao obiecali, ale z cza-

sem mam nadziej, e co dadz, Piata, Kluczyckiego jednego,

drugiego i trzeciego, Zawadzkiego Wadysawa. Przyckiego, Za-

chariasiewicza, innycli jeszcze zawezw, o których wspódziaaniu

nie wtpi. — Powtarzam wic proby swoje : przyjedaj z pen
tek, a przynajmniej przyszlij co moesz i zechcesz, — ja si nie

boj i wielkich powieci, bo ustpy z takich, zaraz w pierwszych

numerach bd. które przeznaczone s wyj w kilku tomach

kiedy" ^).

List ten wysany poczt do Liska (poste restante), odesany

zosta ztamtd z powrotem do Lwowa, z dopiskiem: „Dahinabge-

reist und wohnt bei or".

W pimie tern znajdujemy dwa wierszyki Zygmunta

Kaczkowskiego: „Domek rodzinny"-) i „Poezya" (Frag-

ment)^). Ani „Domek rodzinny", ani ów fragment bez pocztku

i zakoczenia, nie odznaczaj si wcale zaletami. Nie odznacza si

niemi równie artyku p. t. „O nierozuraie". Artyku ten mia pi-

tnowa róne objawy „nierozumu'' w naszem spoeczestwie, jak

chorobliwa projektomania, zausznictwo. dza popularnoci i t. d.

Skoczyo si na wydrukowaniu tylko dwu czci tego artykuu,

w których jest mowa o owej manii projektowania i o planie zao-

enia „naturalnego gabinetu". — Mocno razi w tym artykule ostry

sd o spoeczestwie wasnem: „U nas — pisze Kaczkowski —
marnuj si narodowe siy na dziecinne zabawki i bazestwa,

o zespoleniu szczupych niestety zasobów nikt ani pomyli, nau-

kowe zakady zaniedbane i porzucone, a wród tej ndzy umyso-

wej, poród takiego ubóstwa, przesuwaj si przed oczami naszemi

cienie ludzi, opuszczajcych sztandar obowizków narodowych" itd.

„Nasz kraj — szydzi w dalszym cigu Kaczkowski — bogaty jest

w zboe, w ziemniaki, w gorzak, a ztd w straników: nieubogi

jest w lasy, a wic i w kloce lece bez uytku, niezdolne nawet

na popió, bo na wskro przegnie: bogaty w gramatykarzy, z któ-

rych kady jest najzacitszym radykaem, bo radykalnie jzyk re-

formuje; bogaty w wielkich polityków i wielkich literatów, którzy

I

^) Ze zbiorów rapperswylskich. Ms.

-j Nr. 3 z d. 19. stycznia 1850.

3J Nr. 7 z 16. lutego i Nr. 13 z 30. marca 1850.
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nigdy nic nie pisali, bogaty w taleiita, które sie nic nie ucz, bo

ju wszystico umiej" itd., itd.

Zaiste, sd zanadto surowy i zoliwy w ustach czowieka,

który zaledwie 25 lat wieku ukoczy, a dotychczas w adnej dzie-

dzinie ycia tak bardzo sie nie odznaczy! — Zdawao mu sie

moe, e do tak bezwzgldnej krytyki upowania go aureola wi-
nia stanu z r. 1846.

Tu jednak nastpuje epizod, który Kaczkowskiemu niemao
w opinii wiata literackiego zaszkodzi. Bya to ostra polemika

o kierownictwo Zakadu narodowego im. Ossoliskich. Spraw te

zgoa bdnie przedstawia W. Korotyski w znanej ju nam roz-

prawie „O Autorze" ^), — Twierdzi mianowicie, e powód do niej

da dyrektor Zakadu Adam Kodziski, „czowiek' przestarza^^h

wyobrae". Otó tak nie byo. Kodziski ustpi ze stanowiska

dyrektora Zakadu jeszcze 5. lipca 1849, a miejsce jego zaj pro-

fesor Uniwersytetu lwowskiego dr. Jan Szlachtowski, przeciwko

któremu wanie rozgorzaa walka, zainicyowana artykuem „Ty-

godnika Lwowskiego" z dnia 16. marca 1850 r., Nr. 11, podpi-

sanym literami J. J. Artyku ten p. t. „O naszych zakadach pu-

blicznych, mianowicie o Instytucie imienia Ossoliskich", w for-

mie bardzo stanowczej zarzuca Zakadowi „omdlao, bkanie
si po manowcach, drobiazgowo i zmarnowanie bez poytku dla

ogóu dugiego lat szeregu". Szlachtowskiemu zarzuca nadto autor

artykuu, e jako profesor literatury na Uniwersytecie jest zbyt

tem zajty, by móg sumiennie wypenia obowizki dyrektora Za-

kadu, którego obowizkiem byoby przedewszystkiem wydawanie

czasopisma odpowiedniego instytutowi -) i materyaów przysposo-

bionych przez Ossoliskiego do druku. — Artyku ten wywoa
oczywicie odpowied Szlachtowskiego ^j bardzo obszern, a nie-

zbyt przekonywujc, na co znów nastpia jeszcze obszerniejsza

replika p. J. J., uzasadniajca w sposób znacznie ju ostrzejszy po-

czynione zarzuty. Szlachtowski nie pozosta dunym odpowiedzi.

Tym jednak razem odpowied sw umieci w „Pamitniku Lite-

rackim" *), w której zbijajc wywody p. J. J., nie ustrzeg si od

') str. 262, 263.

-) Kodziski pocz w roku 1842 wydawa(5 pismo p. t. „Biblio-

teka nank. Zakadu im. Ossoliskich", które w roku 1848 przestao

wychodzi.
') „Tygodnik Polski" Nr. 13 z d. 30. marca 1850.

^) Nr. 5 z d. 3. maja 1850.

6*
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insjiiuacyi. e p. J. J., „nie majcy namaszczenia literackiego"

i nie znajcy si na rzeczy, ulega faszywym namowom jakiego

„informatora". — To spowodowao „Tygodnik Lwowski" do umie-

szczenia bardzo citego, wprost druzgoczcego artykuu, pióra Ka-

rola Szajnoctiy, który, podtrzymujc wszystkie zarzuty p. J. J., sta-

n energicznie w jego obronie i odmówi Szlachtowskiemu wszel-

kich kwalifikacyj do kierowania takim Zakadem, jak instytut

im. Ossoliskich. Umieszczajc ten artyku, który gówn polemik

w^ tej sprawie zakoczy, redakcya zapowiedziaa ocen pisma, wy-

dawanego przez Szlachtowskiego p. t. „Pamitnik Literacki", ma-

jc wykaza, e „Pamitnik" nie moe. zastpi pisma, odpowia-

dajcego „wanoci" Zakadu, jakiem bya do r. 1848 „Bibliote-

ka". — Jako zaraz w nastpnym numerze „Tygodnika Lwow-
skiego" z dnia 8. czerwca, ukaza si zapowiedziany artyku p. t.

„Fenix Lwowski", poprzedzony owiadczeniem redakcyi, e pocho-

dzi z pod pióra „mistrza naszej literackiej i spoecznej krytyki".

Poddano tam niezmiernie surowej ocenie Nr. 1 „Pamitnika", za-

suonej zreszt o ile si tyczy utworów Z. Kaczkowskiego, niewy-

mienionego jednak po nazwisku, a mianowicie poematu p. t. „Ni-

niwe", któremu zarzuca liczne bdy jzykowe i brak uczucia, oraz

noweli p. t. „Braciszek", okazujcej „jaowo myli, ociao
w wysowieniu i ubóstwo wyolirani", czyli, jak si „mistrz kr}'-

tyki" wyraa: „wyobranoci". Mniej uzasadnion zdaje si by
równie bezwzgldna ocena rozprawy p. t. „Pimiennictwo dzisiej-

sze", która grzeszy wprawdzie pewn zawioci stylu, lecz nie jest

pozbawiona znacznych nawet zalet w gbszem ujciu i traktowa-

niu przedmiotu; — „Pamitnik Literacki" mia bd co bd cha-

rakter naukowy i nie zasugiwa na tak bezwzgldne potpienie.

Do redakcyi jego obok prof. Jana Szlachtowskiego naleay cenione

podówczas siy literackie, jak : historyk Aleksander Batowski, Le-

szek Borkowski, Feliks Morawski, ks. Jan Stupnicki, Jan Zacha-

riasiewiez. — Dziwi si te mona, e powane to grono zezwo-

lio na zamieszczenie rzekomej odpowiedzi na powysz krytyk

„Tygodnika", odpowiedzi ani treci, ani tonem nie odpowiadaj-

cej godnoci pisma naukowo-literackiego, p. t. „Nowa karczma za-

jezdna". Artyku ten walczy nie argumentami, lecz inwekty-

wami przeciw „Tygodnikowi", który ma by ow „karczm za-

jezdn".

Na tern polemika otwarta si urywa, Ale nie ustaje walka

podjazdowa i przenosi si nawet na szpalty pism obcych.
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Praski „Weczerni List" doniós mianowicie, e Biblioteka

Ossoliskici sprzedaa ksigarzowi Jaboskiemu cay zbiór ksi-

ek czeskich, darowany jej legatem Adama Eoeiszewskiego. —
Wiadomo t powtórzy skwapliwie „Tygodnik", a „Pamitnik

Literacki" natychmiast popieszy owiadczy, e jest to potwarz,

jedna z szeregu faszów, jakie „kto od pewnego czasu o Zakadzie

nar. im. Ossoliskich rozgasza usiuje".

W. Korotyski twierdzi ^), e od czasu tej polemiki popsuy

si stosunki Kaczkowskiego z Szajnocha, a „prace poetyckie i hi-

storyczne tego ostatniego cierpko byy krytykowane w „Pamitni-

ku" ostro zacitem piórem Kaczkowskiego". Nie znalelimy po-

twierdzenia tych twierdze w caym, jedynym, jaki wyszed, tomie

„Pamitnika Literackiego". Mieci si tam tylko krytyczny rozbiór

dramatu Szajnochy p. t. „Jerzy Lubomirski", a mianowicie w Nr.

13 z dnia 28. czerwca 1850; podówczas bowiem utwór ten wy-

szed w^anie z druku, nakadem Karola Wilda we Lwo-

wie. — Zadziwia moe, e rozbiór ten nie jest wcale podpi-

sany, Kaczkowski bowiem mia zwyczaj wszystkie swoje utwory,

<;hoby najdrobniejsze, podpisywa zawsze imieniem i nazwiskiem,

nlbo przynajmniej literami Z. K. — Zreszt rozbiór ten nie oka-

zuje bynajmniej „ostro zacitego pióra". O poprzednich dzieach

historycznych Szajnochy wyraa si z gorcem uznaniem, widzi

w nich „niepospolit znajomo rzeczy, bystro pojcia, trafno

i bezstronno w ocenieniu faktów historycznych", przyznaje, e
autor da dowody „znakomitej nauki i znajomoci rzeczy". Co do

-samego dramatu, chwali trafno wyboru przedmiotu, przyznaje, e
i tu autor zoy dowody „pilnego wczytania si w dzieje narodo-

we, bystroci w pochwyceniu prawdy i ocenieniu spleniaych zda
z uprzedze czasowych wynikajcych", owiadcza, e „ukadowi ca-

oci" nic niema do zarzucenia. Natomiast nie podoba mu si

wiersz nierymowany, zarzuca brak akcyi, brak plastyki i liryki,

chocia zarazem przyznaje, e ani plastyki, ani liryki rymowanemu

prologowi nie braknie wcale; gani wreszcie chropowato jzyka

i niektóre jzykowe bdy, owiadcza wreszcie, e przenosi o wiele

wszystkie opowieci historyczne Szajnochy, proz pisane, nad jego

litwory poetyczne. To wszystko wyrazi autor rozbioru w formie

powanej i bynajmniej nie ostrej, co nie mogo chyba wpyn
na ozibienie stosunków Szajnochy z Kaczkowskim, jako nie-

^) „O autorze" str. 263.



podpisanym autorem tego rozbioru. Eaczej wpyn na to moga
ostra istotnie krytyka Szajnochy dziaalnoci dyrektorskiej w Za-

kadzie Ossoliskich Szlachtowskiego, z którym czyy podówczas

Kaczkowskiego blisze wzy i wspólno pracy w „Pamitniku".

Wpyn na to ozibienie z drugiej strony móg artyku p. t,

„Nowa karczma zajezdna", powyej ju omówiony, który, chocia

take niepodpisany, tonem swym satyryczno-uszczypliwym przypo-

mina mocno niektóre krytyczne artykuliki Kaczkowskiego, jak n. p,

o Celarskiego poezyach.

W kadym razie przerway si stanowczo stosunki Kaczkow-

skiego z „Tygodnikiem Lwowskim", przerway si zaraz po poja-

wieniu si pierwszego artykuu p. J. J. o Zakadzie Ossoliskich;

odtd bowiem nie spotykamy utworów jego w tem pimie, chocia

ono stale, co kwarta, zamieszczao jego nazwisko w szeregu wspó-
pracowników; wymienia je nawet jeszcze w przedostatnim, 28 nu-

merze z 13. lipca. Numer 29 z 20. lipca 1850 zakoczy istnie-

nie „Tygodnika Lwowskiego".

Eok 1850 przepdzi Kaczkowski we Lwowie, gdzie mieszka

w gmachu Skarbkowskim. Tam te przyby do niego dawny jego ko-

lega z 6 ki. gimnaz. w Tarnowie, o wiele jednak od niego starszy,

znany nam ju agitator, Julian Gosslar. Przyby z prob, aby go

u siebie przechowa, co te Kaczkowski uczyni i co go, jak pisze

w swym „Pamitniku", na niemae narazio przykroci ^), ciocia

nie dowiedziano si nigdy, e ów przygarnity przez niego przy-

bysz by ledzonym podówczas i ciganym Gosslarem.

Ciekawy to by typ ten Gosslar, do którego Kaczkowski mia
widoczn sabo, chocia dziaalno jego, zdaje si, potpia. Ale

e sam „chocia wspópracownik ultra - konserwatywnej i szlache-

ckiej „Polski", lgn ku spiskom i w duszy im sprzyja, to te
i Gosslarowi by pokryjornu pomocnym. Gosslar, wedle podania

Kaczkowskiego, by synem niemieckich kolonistów z Ezeszowskiego

obwodu 2). Ju w gimnazyum agitowa wród modziey, a przed

powstaniem 1846 snu si po wsiach w Sanockiem, mia je poru-

szy wszystkie i na ich czele przyby do Wzdowa, by wraz z po-

wstacami pody na Sanok. Ujty przez chopów i zbity przez.

) str. 141.

2) Schniu--Pepowski twierdzi, e by rodem ze Lwowa. (Patrz;

„Z Przeszoci Galieyi", Tom II. str. 344).
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iiieh niemiosiernie, jeli zamordowany nic zosta, to tylko dziki

temu, e doskonale udawa trupa. Przewieziony do Sanoka i rzu-

cony w podziemia aresztu miejskiego, byby si ztamtd wygrzeba
i umkn, lecz go na tej robocie przychwycono i odwieziono do

Lwowa, gdzie siedzia w wizieniu u Karmelitów, w kani ssia-

dujcej z cel Kaczkowskiego. Eazein te z nim amnestyonowany

by 'w r. 1848. — W tyme roku pojawi si u Kaczkowskiego

w Berenicy, gdzie tylko tydzie przesiedzia spokojnie, ale wnet

w jak niedziel czy wito, wyszedszy z naboestwa w cerkwi,

wylaz w dziedzicu na kamie i zacz przemawia do groma-

dzcych si bab i chopów, którzy ju nawet protestowa poczli.

Ledwo go Kaczkowski wraz z ksidzem odcignli ztamtd w oba-

wie zaburze. Nazajutrz znikn o wicie bez poegnania. Z ko-
cem tego roku schwytano go w Styryi i za rewolucyjn propa-

gand skazano na mier, lecz znowu w r. 1849 amnestyonowano.

I oto w roku nastpnym pojawi sio w mieszkaniu Kaczkowskiego

we Lwowie.

Mia pasport na obce nazwisko, jako lokaj Niemiec, szuka-

jcy suby, i zaproponowa Kaczkowskiemu, by go w tym chara-

kterze u siebie trzyma. Tej propozycyi Kaczkowski nie przyj,

lecz umieci go, jako pisarza do przepisywania, w maym pokoi-

ku, gdzie by skad ksiek, i gdzie, jak przyznaje Kaczkowski,

przed nim i po nim ukrywali si take inni. Gosslar przesiedzia

tam trzy tygodnie, czytajc i piszc; tylko wieczorami wychodzi

na miasto, gdzie, jak mówi, ma wane rzeczy do zaatwienia,

a czekaj go ju na lsku. Pewnego wieczora znikn bez ladu.

Aresztowany wreszcie i oskarony o czynn propagand rewolu-

cyjn, zosta po raz trzeci na mier skazany, który to wyrok,

jak to ju zaznaczylimy, wykonano w Wiedniu dnia 2. lutego

1852 roku.

Ca dziaalno Gosslara ocenia Kaczkowski z pozoru trze-

wo, lecz z widoczn sympaty: „By to. powiada, jeden z najdo-

skonalszych typów owoczesnego emisaryusza, ale tylko z pewnego

punktu widzenia, to jest pod wzgldem bezwarunkowego i fanaty-

cznego powicenia si tej sprawie, której sny; pod innymi

wzgldami róni si od nich: Kiedy bowiem prawie wszyscy inni

emisaryusze byli gorcymi patryotami i przedewszystkiem suyli

sprawie polskiej, u niego patryotyzm polski sta w drugim rzdzie,

a w pierwszym sprawa caej ludzkoci. Nie umia on nawet histo-

ryi polskiej i nie zna pomidzy narodowociami adnej rónicy,



a tych, którzy marzyli tylko o wyjarzmieniu Polski, uwaa' za lu-

dzi ciasnego serca i ograniczonego umysu" ^).

W innem miejscu pisze o nim : „Wyglda jak rzemielniczy

czeladnik, niby nie ubogi, ale zaniedbany w ubiorze. Ale w tej

niepokanej postaci by niezwyczajny duch i charakter. By on

komunist najczystszej wody i rewolucyonist quand nieme,
wedug dzisiejszej terminologii naleaoby go nazwa anarchist,

ale by fanatykiem swoich idei, jak najzupeniej bezinteresownym

dla siebie, cierpia gód, bied, znosi niesychane, nadludzkie tru-

dy, by zawsze gotów na wszystkie mki i na mier w tern prze-

konaniu, e to jest jego obowizkiem, i e tem jak najlepiej suy
ludzkoci. Nie mia przytem adnej zgoa osoliistej ambicyi, nigdy

niczego nie pragn dla siebie, nie marzy o adnem stanowisku,

ani nawet o adnej roli, którby móg odegra, choby tylko

w wiecie konspiracyjnym, by zawsze sug sug, a jak jakiej mi-

syi dopeni, któr mu dano, albo na wasn rk przedsiwzi,
zawsze potem znika bez wieci. Mia dosy szerokie uksztacenie,

ale pytkie i powierzchowne ; rwa si czasem do literatury -)

i napisa by we dwa lata póniej history literatury niemieckiej,

któr da Edwardowi Dembowskiemu do przejrzenia, a której r-
kopis w omdziesiciu arkuszach i ja widziaem u Wiesioowskie-

go, ale Dembowski mu poradzi, i susznie, aby j rzuci do pie-

ca ; umia dobrze po niemiecku i niele po acinie, ale najlepiej

zna jzyk ludowy polski i ruski, i mówi niemi tak doskonale, e
kiedy si przebiera za chopa i nocowa po chatach, to nigdyby

go nikt nie pozna, e pod t siermig kryje si czek ukszta-

cony. Obok tego by niezmiernie wymowny, móg mówi przez

par godzin bez przerwy i zajknienia, ale mówi tylko wtedy, gdy

widzia, e go suchano, za w oywionych dyskusyach i sporach

nigdy nie bra udziau" ^).

Przytoczylimy z rozmysu te ustpy „Pamitnika"', bo cha-

rakteryzuj najlepiej t bd co bd apoteoz fanatycznego spi-

1) „Mój Pamitnik" str. 136.

-) Schniir-Pepowski nazywa go „poet". Przytacza urywek z jego

patryotycznych pieni, a ocenia daleko pochlebniej, ni Kaczkowski.
W jednem miejscu mówi o nim; „Skromnoci i mioci swoj ku
Polsce by Gosslar prawdziwym apostoem witej sprawy". („Z prze-

szoci Galieyi", Tom II. str.' 201. 343).

3) „Mój Pamitnik" str. 131, 132.

J
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skowea, w jakim kierunku szy wówczas sympatye Zygmunta
Kaczkowskiego.

„Byo co apostolskiego w tym czowieku" — pisze on

o Gosslarze w tyme „Pamitniku" — „a tem bya jego nie-

wzruszona wiara w swoje zasady — i to mu dawao pewien urok,

wówczas (w Tarnowie) pomidzy modzie, a póniej wszdzie,

gdzie sie pokaza".

Urokowi temu ulega widocznie i Kaczkowski, a wpyw ten

musia by tak silny, e on, zaledwie amnestyonowany, nie waha
si goci go czas duszy w Berenicy w roku 1848, a w dwa

lata póniej we Lwowie, bez wzgldu na niebezpieczestwo, ja-

kiem to grozio. — Kaczkowski, który, jakto powyej zaznaczyli-

my, po uwolnieniu swem z wizienia, usuwa si przezornie od

wszelkich dziaa na polu politycznem, ograniczajc si tylko na

pracach literackich i patryotycznych wierszykach , dla Gosshira

mia dom otwarty i dawa przytuek „apostoowi" idei, e „kady
czowiek, powinien zasady rewolucyjne pomidzy ludem rozsze-

rza, a to bez wzgldu na wizienia, na mki, a choby na mier,
bo im wicej ofiar padnie dla tej sprawy, tem prdzej cel osi-

gnitym zostanie".

Kaczkowski jednak uszed tym razem szczliwie niebezpie-

czestwa, bo chocia sprawa Gosslara, po jego schwytaniu, daa
powód do licznych aresztowa i liczne pocigna ofiary, I{acz-

kowskiego, chocia mia pewne przykroci, nie pocigano wcale.

W kadym razie te stosunki z czowiekiem, którego przeko-

nania zna dobrze i którego sam anarchist midzynarodowym

nazywa, s wymownym dowodem, e Kaczkowski, pomimo od-

miennych na zewntrz pozorów, nie móg wyzwoli si nigdy

z pod wpywów, jakimi jeszcze na awach szkolnych nasikn.
Popularne hasa liberalne, antyklerykalizm i sympatye dla spi-

skowej propagandy, czyy si dziwnie w tej modej duszy z ultra-

szlacheckimi i konserwatywnymi pogldami, tworzc nieraz roz-

dwik, który przejawia si zarówno w ycm, jak i w pismach.
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(Korespondeneye Kaczkowskiego ze Lwowa do krakowskiego „Czasu".

—

Powiastka „Kato". — Jego opinia o r. 1846 i tyci, którzy wywoali

powstanie. — Zdanie o kobiecie. „Bitwa o chorank", „Kasztelanice

Lubaczewsey". — Powieci Nieezujowskie. — Charakterystyka Nieczui

przez samego Kaczkowskiego, w przeciwstawieniu do Soplicy Rzewu-

skiego. — Dalsze powieci Nieezujowskie: „Junakowie", „Swaty na

Eusi", „M szalony", „Murdelio". — Scysya z pras warszawsk. —
List Lesznowskiego. — Typy niewiecie. — Sia fatalna uczucia mi-

oci. — „Grniazdo Nieczujów", „Starosta Hoobucki", „Grrób Nieczui". —
Ogólna charakterystyka tych powieci i samego Nieczui. — Poczytnoe

tych utworów. — List Ksawerego Preka. — Listy wydawców : Anto-

niego Lesznowskiego z Warszawy i Karola Wilda ze Lwowa).

W pocztkach roku 1851 spotykamy si z proz Kaczkow-

skiego w „Czasie" krakowskim, a przedewszystkiem z jego listem

„Ze Lwowa", pisanym 24. stycznia, podpisanym literami : Z. K..

a umieszczonym w N-rze 28 „Czasu" z 4. lutego. W licie tym

uwaa autor za stosowne stoczy polemik z poprzednimi kore-

spondentami lwowskimi tego pisma, zwaszcza za z koresponden-

tem podpisujcym sie literami X. Y. Z., którego barwnym zreszt

fejletonom zarzuca, i zanadto zajmuj sie urod rozmaitych pa
i panien z lwowskiego piknego wiata, z pominiciem i krzywd
wiata artystycznego. Aby t krzywd wynagrodzi rozpisuje si
Z. K. o Józefie Kurowskim i jego portretach, mianowicie o portre-

cie oówkowym Namiestnika, odesanym ju do litografii paryskiej,

który niezmiernie chwali. Równie chwali inne utwory tego arty-

sty, jak „Most na Wile pod Krakowem", „Naboestwo przy ko-

ciele 00. Dominikanów", „Po pogorzeli", „Widoki okolic Kra-

kowa". Podobaj si mu take widoki woskie tego artysty,

a w szczególnoci kopia Madonny Sassoferrata, której jednak za-

rzuca, e nie jest waciwie kopi, gdy twarz Madonny — cho-
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ci bardzo pikna — nie jest wzita z oryginau, lecz jest portre-

tem dostrzeonej w tumie Woszki. — W dalszym cigu tej

obszernej korespondencyi zajmuje si Z. K. twórczoci Henryka

Eodakowskiego, któr niezmiernie podnosi. „Portret ojca" jest dzie-

em, jakiego nam nie da dotychczas aden z naszych malarzy.

Zachwyca si równie szkicem Eodakowskiego, przedstawiajcym

bitw Franków z Ezymianami i dostrzega w naszym malarzu wpyw
Leona Cogniet, pod którego kierunkiem Eodakowski pracowa w Pa-

ryu. Oddaje równie gorce pochway portretowi wasnemu mala-

rza, a take innym jego dzieom. Wymienia peen ruchu i ycia szkic

olejny, przedstawiajcy scen z rewolucyi paryskiej w r. 1848,

„Mleczarki" jadce na osiokach przed wschodem soca do Pa-

rya, utwór celujcy kolorytem nieba, wreszcie obraz „Zwiasto-

wanie N. M. P.", za który Eodakowski otrzyma nagrod z pra-

cowni swego mistrza.

Jest jeszcze w Nrze 32 z 8. lutego 1851 list ze Lwowa, po-

wicony ocenie talentu artystki sceny lwowskiej Anieli Aszper-

gerowej, podznaczony lit. K. Autor oddaje pene zapau pochway

tej artystce, równajc j z najpierwszemi znakomitociami teatrów

europejskich. Ocenia jej gr w dramacie Mosenthala „Deborah",

w tragedyi Hebbla „Judyta" i w sztuce Scribego i Legouvego

p. t. „Adrianna Lecouvreur". Sztuk t, jak wiadomo, przeoy
sam Kaczkowski i), ale dat tego przekadu ustala „Biblioteka War-

szawska" a take W. Korotyuski ^) na rok 1852, gdy list lwowski

„Czasu" datowany jest 26. stycznia 1851 r. — Nie wtpilibymy

jednak, e autorem tej korespondencyi i odegranego podówczas

przekadu „Adrianny Lecouvreur" jest Kaczkowski, gdyby nie ustp

listu, w którym piszcy chwali si, e widzia ju niemao teatrów

na wiecie, e w Niemczech podziwia pani Hogh i pani Stich,

w Warszawie Halpertow, w Paryu pann Mars, Dejazet. Judith

i Eachel... Nie chcemy przypuszcza, aby tu Kaczkowski korzysta

tak miao z cierpliwoci papieru i puszcza wodze fantazyi, albo-

wiem z przebiegu dotychczasowego ycia jego, nie widzimy kiedy

mógby on odbywa te podróe i podziwia gr europejskich arty-

stów. Przed r. 1846 by tylko w Wiedniu, potem spdzi dwa lata

w wiezieniu a od r. 1846 do 1851 siedzia albo w Berenicy, albo

O Przeoy te Kaczkowski z francuskiego sztuk w 1 akcie

Józefa Lafonta p. t. „Ciernie i wawrzyny, czyli Arcydzieo nieznane",

odegrana na scenie lwowskiej na benefis Witalisa Smochowskiego, dnia

20. lutego 1852 r.

2) „Biblioteka W^arsz." rok 1860, str. 632. O autorze str. 277.



we Lwowie, o czem wiadcz daty jego ówczesnych utworów. Po-

dróe za granice zaczy si dopiero znacznie póniej, a mianowi-

cie w r. 1855, co Kaczkowski sam zaznaczy w notatce swej o Zy-

gmuncie Krasiskim^), gdzie czytamy: „Wybierajc si w r. 1855

za granic, miaem z góry powzity zamiar poznania wszystkich

naszych znakomitoci, tam bawicych". Wówczas to odwiedzi Kra-

siskiego w Heidelbergu i Lelewela w Brukseli*).

Od r. 1851 rozpoczyna si te ruchliwa dziaalno Zygmunta

Kaczkowskiego na polu powieciopisarstwa. W tym mianowicie

roku w marcu rozpocz „Czas" krakowski druk jego nieco wi-

kszej powieci p. t. „Kato" ^). Pod wzgldem artystycznym po-

wiastka ta niezmiernie saba, a o tyle tylko na uwag zasuguje,

e w niej autor, krelc atmosfer panujc przed wybuchem

1846 r. wypowiada si stanowczo przeciw zasadom demokraty-

cznym, którym, jak wiadomo, sam w tym roku hodowa. W je-

dnem miejscu przez usta swego bohatera powiada : „Ludzie, którzy

si okoo tej zasady krztali, bya to modzie zapalona, zarozu-

miaa i gupia". Opisujc nastpnie zabawy karnawaowe przed

samym wybuchem powstania, pisze : „ Circenses ! woano zewszd —
„panem''' miano dopiero zawoa i to nie panem itotidianum, który

ma syci odki, lecz panem, który akncym i ucinionym ser-

com mia przynie oddech wolniejszy: jedni wic marzyli tylko

swobod, inni wolno, a jeszcze inni rozpust i szalestwo".

A dalej: „Cay wiat by zamaskowany: jedni maskowali sw
cnot mnieman, drudzy sw przeszo moe nie bardzo czyst

i cnotliw. Oczekiwano czego, co miao przyj i wiat zadziwi...

Uwaano pilnie na kade sówko goniejsze, badano je i roztrz-

sano, azali niemasz w niem objawionej jakiej politycznej zasady;

a czsto si zdarzao, i powtarzano sobie jakie nic nie znaczce

sowa, wykadano je wedle natchnienia rozgrzanej wyobrani i przy-

wizywano do nich ewangeliczne znaczenie. — Có to byo? Oto

duch unoszcy si nad ziemi upuci ziarnko aloesu; nasienie

zeszo, wybujao w niezliczone lecz koszlawe gazie, na których

wierzchu pokaza si wze zielony i zawinity. Ludzie go obst-

pili dokoa i niecierpliwie czekali strzau, aby rycho obaczy, co

te wyjdzie z zawizanego wza — prorocy mówili, e bdzie

kwiat jakiego jeszcze nie widziaa ziemia. Wze pk i nie strzeli.

^) Notatka o Krasiskim. Ms.

3) „Mój pamitnik-' str. 84.

'') „Czas" Nr. 73, 75, 76, 77, 79, 81.

I
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lecz rozdali si pomau, a z jego wntrza zamiast kwiatu, bluzno
troch krwi... i rozlao si po ziemi. Po takim wypadku w naturze

rolinnej, naturalici zasiadaj z ksigami za stoem i badaj przy-

czyn i dochodz sumiennie dlaczego jej nie odpowiedzia skutek;

za po takim wypadku w wiecie, ogrodnicy nikn z horyzontu

i z za morza si znowu odezw, e to wanie dobrze, e nie kwiat

wytrysn od razu. bo byby sabym, lecz ze krwi dopiero bdzie

kwiat, a kiedy ze krwi znów pokae si ko i dym i ludzkie

gupstwo i nic wicej... to ogrodnicy znów z za ldów i z za

mórz przyl tylko przeklestwo przeszoci i nadziej na przy-

szo; teraniejszoci, mówi oni, niemasz na wiecie, — a ta

ndza, która jest w teraniejszoci? Oni ndzy nie znaj".

Nie trudno si domyle, kogo ma na oku Kaczkowski, mó-

wic o „ogrodnikaci", co potpia, piszc o krwi, koci, dymie i

—

gupstwie ludzkiem ; kto s ci, co udzc nadziejami na przyszo,

teraniejszoci zna nie chc, bo i teraniejszej ndzy nie znaj.

Wobec tego staje si tem janiejsz przyczyna, dla której Kacz-

kowski w r. 1848 trzyma si zdaa od wszelkich dziaa publicz-

nych, a twierdzenia Korotyskiego o jego w nich udziale pozostan

na niczem opart legend, powtórzon jednak przez Chmielow-

skiego ^}.

W omawianej powiastce zwraca te uwag zdanie o kobiecie.

„Kobieta — czytamy tam — jest ksik, w której bez rozdzia-

ów i paginacyi na kadej kartce jest artyku na cakiem inny

temat napisany ; na jednej stronicy s ognie wulkaniczne, a na

drugiej lody sybrskie, u góry mio i powicenie, a troch niej

nienawi i zemsta". — Wprawdzie zdanie to wypowiada nie sam

autor, lecz bohater jego powieci, z pozoru zimny i nieubagany

Kato, — lecz nie ulega wtpieniu, e wypowiada je w myl zapa-

trywa autora, który zreszt w samym typie niewiecim, Kamilli,

pierwszym swym na szersze rozmiary zakrojonym powieciowym

typie modej kobiety, uosobi lekkomylno, próno i uganianie

si nie za mioci, lecz za miostkami.

O samej powieci nic zreszt dodatniego powiedzie nie mo-

na. Zawarta jest niemal caa w opowiadaniu samego bohatera,

owego Katona, który cae ycie chodzi w masce nieczuego i nie-

wzruszonego czowieka, chocia w rzeczywistoci wszystko odczuwa

gboko. e sam mówi cigle o sobie, czytelnik, jakkolwiek do
wyranie widzi jego posta, nie zawsze mu dowierza. Inne posta-

ci „Nasi Powieciopisarze", str. 316.
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cie, jak sentymentalnego Adama, pochej Kamilli, hrabiego, jej

ojca, i ma, Anglika, gubi sie w pomroce. Melodramatyczne za-

koczenie: mier Kamilli w ndzy, nie wzrusza bynajmniej.

Pisana jest ta powiastka stylem do wprawnym, cho nie

bez bdów gramatycznych : „Pajk tak much ssie, dopóki z niej

cay ywot i ca dusz nie wyssie". Adam ..niecierpliwi

si na jarmark", ludzie, którzy nie widz tre i t, d.

Najwikszy bd, wydrukowany w „Czasie" : „Kamilla zdawaa si

p r z e s z k o d z o n "
,
poprawiony ju zosta w wydaniu Ungra na

:

„roztargnion".

W tyme roczniku „Czasu" (1851) ukazay si dwie powiastki

Kaczkowskiego p. t. „Bitwa o Chorank" i „Kasztelaniee Luba-

czewscy" ; obie nalece ju do szeregu opowiada Im Pana Mar-

cina Nieczui, skarbnikowicza zakroczymskiego. Przez jego usta b-
dzie odtd przemawia Kaczkowski, jego oczami kae czytelnikowi

patrze na spoeczestwo XYIIL w.

Któ to jest ów Nieczuja, który odtd ma by porednikiem

pomidzy autorem a czytajc publicznoci? Czy ma tyle ukszta-

cenia, wiedzy, znajomoci wiata i zdolnoci oceniania ludzi oraz

wnikania w ich dusze, aby sdowi jego zaufa mona? — Ufa
mona o tyle, e pan Nieczuja mówi szczerze, opowiada co widzia

i jak widzia, nie wdajc si zreszt ani w psychologiczne bada-

nia ani w krytyk. Jest barwnym, przedmiotowym narratorem

maych wypadków, rzeczy drobnej wagi, nie wpywajcych na tok

spraw publicznych — nic wicej. Narratorem zreszt o szczupym

widnokrgu myli, który obejmuje okiem tylko najbliszy i dobrze

sobie znany may wiatek szlachecki, wyej nie sigajc. Nie jest

podobny do Jana Chryzostoma Paska, który nie tylko rzemiosem

rycerskiem si bawi, ale i o politycznych sprawach rozprawia,

ba. nawet z królami gada. Bliszy ju jest Nieczuja czenikowi

Parnawskiemu imp. Sewerynowi Soplicy, chocia i ten ostatni

zdaje si by od niego nieco wyszym nie tylko stopniem inteli-

gencyi, lecz i pogldem na wasne spoeczestwo, pogldem, który

nieraz jest godnym potpienia, lecz bd co bd samoistnym,

a na to skromny skarbnik czy skarbnikowicz zakroczymski zdoby

si nigdy nie potrafi. Soplica, bd co bd, ze wszystkiemi wa-

dami swojemi moe by uwaany poniekd za przedstawiciela przy-

najmniej jakiej czci swego spoeczestwa, gdy Nieczuja, cho-

cia etycznie lepszy od Soplicy, moe najwyej by reprezentantem

czci ziemi sanockiej. Sam Kaczkowski w notatkach swoich tak

okrela te rónice:
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„Soplica" Ezewuskiego jest to szlachcic podego gatunku,

bezwzgldny chwalca minionych czasów, suga paski, wyrzeka-

jcy si swych przekona dla kawaka chleba, jakich wprawdzie

wiele byo podczas rozbiorów (jestto te jedna z przyczyn upadku

Polski), ale jakiego poeta nie powinien by sobie wybiera za o
i za herolda swych opowiada. Mój Nieczuja jest idealnym typem

niezawisego szlachcica onierza i patryoty — i w tem ley po-

midzy nami rónica. Mona Ezewuskiemu przyzna dziesi razy

wicej talentu odemnie. na co ja pierwszy si zgodz, ale tego

sobie odebra nie dam, e w naszych obrazach XVIII, wieku pod

wzgldem etycznym i patryotycznym stoimy obydwa na stanowi-

skach wrcz sobie przeciwnych. Ezewuski tak w Soplicy, jak i we
wszystkich innych swoich powieciach, uczy nas, e dawna Polska

bya ideaem organizacyi spoecznej i narodowej, e jednak upada
na zawsze i nie pozostaje nam nic innego, jak zgodzi si z lo-

sem, porzuci wszelk myl odzyskania niepodlegoci i podda si

Eossyi, — a ja ucz, e w dawnej Polsce obok wiela zego, byo
take wiele dobrego, e to dobre trzeba utrzyma, e trzeba wie-

rzy niezomnie w odbudowanie Polski i walczy za ni do osta-

tniego oddechu ; kto tej rónicy nie widzi, ten mi krzywd wy-

rzdza. Wspóczesna krytyka i opinia publiczna w Królestwie to

mi przyznaa, nawet cenzura rossyjska to zrozumiaa, przepuszcza-

jc Ezewuskiego utwory w caoci, a krelc moje do tego stopnia,

e z niektórych moich powiastek tylko szmaty bez zwizku zo-

stay; tylko krytyki galicyjska i krakowska przeciw tym powie-

ciom nieprzychylnie si zachoway, pierwsza dlatego, e, jej zda-

niem, byy to powieci szlacheckie, a nie demokratyczne, a druga

z tego powodu, e je uwaaa jako apoteoz demokracyi szlache-

ckiej i rewolucyi (Dzierkowski i Siemieski). Tymczasem Nie-

czuja nie móg by ani demokrat wedug demokracyi emigracyj-

nej z r. 1831, ani nowoczesnym liberaem, bo byby to anachro-

nizm, by za demokrat szlacheckim, bo tylko tak demokracy

zna móg, a rewolucyonist by tylko odnonie do swojej epoki,

w której byo jeszcze podobiestwo wywalczenia Polski z broni

w rku, ale nie by rewolucyonist odnonie do przyszoci, bo w mo-
no wywalczenia Polski wasnemi siami po traktacie wiedeskim

a zwaszcza po r. 1831 nie wierzy. Autor nie odpowiada za szcze-

góowe przekonania stworzonych przez siebie figur, ale odpowiada

za ton caego dziea, bo w tym tonie on sam si odbija, — toby

J^iT^ycy powinni wiedzie" ^).

1) Notatka Kaczkowskiego p. t. „Pol". Ms.
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Czy jednak Niecziija uwaany by moe za „idealny typ nie-

zawisego szlachcica onierza i patryoty", to sie okae z bliszego

rozbioru powieci nieczujowskich , które te dla atwiejszego prze-

gldu traktowa bdziemy osobno od innych, ju bez wzgldu na

dat ich powstania.

Pierwsza z tego cyklu, jak to ju zaznaczylimy, to „Bitwa

o Choranke". Jest to obrazek, przedstawiajcy prowincyonalny

antagonizm pomidzy obywatelami ziemi przemyskiej i sanockiej,

O rk panny Boskiej, choranki sanockiej, zabiega z powodze-

niem mody urowski. A oto nagle zjawia sie. w majtnoci Bo-
skich, Beresce, przemylanin Niezabitowski, modzieniec grzeczny,

a familiant, starocic janowski i „wali w konkur do choranki.

jakby Tatar w Podole", bo Przemylanie „od wieków lubi uga-

nia si za gadkiem liczkiem i wianem". Zafrasowa sie mocno

mody urowski, a e wanie podówczas zjechao si w Beresce

do szlachty okolicznej, wic radz, jakby to Przemylanina „wy-

kurzy". I stano na tem, e go przedewszystkiem trzeba wzi
„na kufle". I rozpoczyna si okrutna pijatyka, w której bierze

udzia i modym dzielnie pomaga sam stary chory Boski. Kwar-

tami pito mocne wgierskie wino, potem specyalnym „obrczko-

wym" kielichem; zalewano si winem lec pod beczk „z pod

czopa", — Niezabitowski trzyma si jednak dzielnie „jak mur",

chocia ju na nogach usta nie móg i mówic, niezrozumiale be-

kota. A wreszcie dogodzi mu „petercyment", wino stare, pieprzne

i korzenne, które pan chory z piwnicy umylnie przyniós. Wlano

mu w gardo pó flaszki tego specyalnego trunku a skutek by
taki. e Niezabitowski, zerwa si wprawdzie po wypiciu na równe

nogi, ale oczy mu w sup stany, usta zsiniay, twarz powloka

si trupi bladoci i nieszczsna ofiara „figlów" sanockich ru-

na bez pamici na ziemi. Ale nie koniec by tym figlom. Bra-

cia Sanoczanie postanowili na wiek wieków pozby si nienawi-

stnego Przemylanina ; wic go dwignito z ziemi i rozebranego

niemal zupenie zaniesiono na drug stron domu, gdzie spoczy-

way kobiety i tam zoono przy pierwszem lepszem óku. I byby
moe spa tam cicho do rana, gdyby nie jeden z tej „delikatnej"

modziey, niejaki Hubczyc, który mszczc si na pannie Osuchow-

skiej za otrzymanego odkosza, przyniós z sob ab i wsun j
tej pannie pod kodr. Stao si tedy „larum" okrutne. W rezul-

tacie wynikn pojedynek na szable skompromitowanego Niezabi-

towskiego z Dergowskim, przyczem obaj ponieli rany. Niezabi-

towski z rozpatan gb leczy si musia kilka tygodni w Be-
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resce, poczem jeszcze mocno cierpicy wyruszy pod opiek samego

pana Nieczni, który mu w tym pojedynku sekundowa, do domu

w Przemyskie. Nie obeszo sie iw tej podróy bez awantury,

albowiem w Niankowieach pijana szlachta przemyska ciciaa

na Nieczui wzi pomst za Niezabitowskiego. Lecz waleczny

Nieezuja wzi si nie da i poraniwszy kilku napastników, schro-

ni si wreszcie do klasztoru Eeformatów, gdzie spraw zagodzono.

A pan Nieczuja, uproszony przez wdzicznego za opiek Niezabi-

towskiego, pojecha z nim w Przemyskie, zkd przez czas dugi

wyrwa si nie móg, fetowany po dworach, przyczem móg z przy-

jemnoci stwierdzi, e „pito tam równie dobrze jak w sano-

ckiem".

Nie duga to powiastka, ale pisana z ogromn werw, jest

obrazem bardzo plastycznym, na którym wystpujce postacie, nie-

mal wszystkie, przedstawiaj si z wielk wyrazistoci. Jestto

jedna z najlepszych powieci Kaczkowskiego, a pod wzgldem
ukadu niezawodnie najlepsza, pena ycia i barwy. Musiaa te
niewtpliwie pocign w swoim czasie wielu czytelników, zwa-
szcza w Sanockiem, bo te zapewne w tym celu nie szczdzi autor

wzmianek o tamtejszych ziemianach, przydajc im tu i ówdzie, miy
potomkom, tytulik. S tam i Boscy i urowscy, Osuchowscy i Za-

scy, s Dergowscy i Chojnaccy — caa galerya ; s skarbniko-

wie i czenicy, s stolnikowie i starocice, a wszyscy „tdzy do

kord, nieporównani do kufla". Niestety, t tyzn do kord wi-

dzimy tylko w pojedynku w Beresce i bójce midzy swoimi w Ni-

ankowieach, a co si tyczy kufla, to widzimy go wszdzie

i, na kadem miejscu, widzimy a do zbytku, a ta pijatyka,

przeradzajca si w orgi do nieprzytomnoci, znajduje w ustach

widza i uczestnika tych biesiad, imp. Nieczui, gorc niemal po-

chwa. Jestto jego zdaniem, objaw fantazyi, nad upadkiem której

w^ innem swem opowiadaniu o „Junakach" biada bdzie, jako nad

zanikiem starodawnych obyczajów. — Ci „Junakowie", których

czyny przekazuje potomnoci Nieczuja, to p. Edmund Chojnacki,

syn stolnika rawskiego a potem pisarza grodzkiego sanockiego.

W braku wojny by on przewódc w burdach powiatowych, za-

jazdach i pojedynkach, a naby wielkiego powaania u szlachty, —
to dalej p. Dergowski stolnik ostrzeszowski, równy Chojnackiemu

siacz i zawadyaka, to pan Sobolewski, ezenik ytomierski, wielki

take junak i wreszcie p. Chryzanty Nowosielecki, „zacity i zwa-

dliwy, gotów jak gad skaka do oczu". — Otó ci czterej za-

wizali z sob rodzaj konfraternii, czy sojuszu zaczepno-odpornego,

Zygmunt Kaczkowski i jego czasy '



któremu nikt oprze si nie zdoa. „Czego chcieli, tego i doka-

zali". Nie majc na razie nie lepszego do czynienia, urzdzali wy-

prawy na rabusiów cyganów i hrei manu wiesza ich kazali. Raz,

po takiej wyprawie powiesili od razu dwunastu, poczem ci cyganie,

co uciec zdoali, poczli mci sie i podpala wsie okoliczne i ma-

jtki szlacheckie. Dergowski, zoczywszy raz dwunastoletnie cyga-

nitko jak podpalao jego stodole, dopedzi je, schwyta i bez na-

mysu wasn rk wrzuci w ogie, „aby we wasnem dziele zgo-

rzao". Poary te wszake stay si powodem wielkiego ubóstwa

i ndzy, nad czem ubolewa mocno szczególnie pan Sobolewski,

jako e by niezwykle dobrotliwego serca. I oto czterej junakowie

zaczli si naradza, w jaki sposób wynagrodzi pogorzelcom

szkody, wynike bd co bd z ich. winy, bo poary owe byy
zemst za wieszania cyganów hrcvi manu. I po naradzie postano-

wiono urzdzi wypraw na Ukrain i tam na hajdamaków pój,
a zdobyty up przywie w Sanockie na wynagrodzenie pokrzyw-

dzonych zemst cygask. Jak postanowili, tak si stao. Po kilku

miesicach wrócili ztamtd z upem niezmiernie bogatym, który

stary pan Nieczuja pomidzy pogorzelców rozdziela. — Zginli ci

junakowie do marnie. Sobolewski i Nowosielecki przynajmniej

na polu bitwy. Ale pan Dergowski zgin w pojedynku ze swym
najlepszym przyjacielem Chojnackim, ten za skoriczy nagle, na

polowaniu u panów Brzeciaskich.

A im pan Nieczuja, opowiedziawszy te dzieje, które mu si

zdaj „snem piknym", pyta z boleci: „Gdzie s dzisiaj icti

czynów pamitki? W có si obrócia pucizna ich krwi i tan-

tazyi?".

Bez popenienia anachronizmu, niepodobna oczywicie przy-

kada dzisiejszej miary etycznej do owych „czynów", ale nawet

z punktu widzenia pana Nieczui, który opowiada ju o nich z pew-

nego oddalenia, monaby zapewne tumaczy panów Chojnackich

i Dergowskich rozmaitemi przyczynami, zasugujcemi na uwzgl-

dnienie, przedewszystkiem za nieszczliwym stanem ówczesnym

kraju, niepodobna jednak ich awanturniczych wypraw, owych egze-

kucyi hrcvi manu i ich rozpasanego opilstwa podnosi do znacze-

nia „czynów", mieni objawem rycerskiej fantazyi. Mona aowa
krwi przelanej w tych wyprawach i pojedynkach, niepodobna si
dziwi, e pucizna tej krwi posza na marne, bez adnego po-

ytku dla sprawy publicznej, o której zreszt ci „junakowie" nie

zdaj si mie adnego pojcia; dziaaj tylko pod wpywem fan-

tazyi, najczciej trunkiem podnieconej, a co najwyej w imi par-
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tykularnjch interesów najbliszej swej okolicy. Im pan Nieeziija

nie dostrzega w tem nic zdronego, co wicej nawet : w „Kaszte-

lanicach Luhaczewskich" posuwa sie do wyraenia alu, e dzisiaj,

to jest za jego lat póniejszych, ju tak pi nie umiej. „Dzi —
powiada — gdy sie popij, to spa sie kad, jak gdyby w nocy,

choby to w samo poudnie. Dawniej tak nie bywao : pilimy
poty, pókimy si nie popili, a potem pilimy znowu, pókimy sie

nie wytrzewili". I z luboci widoczn opisuje sceny pijackie

:

co w nieprzytomnoci wyprawiali i p. Grabowski stary i p. Gu-
mowski, panowie Osuchowscy, Urbascy czy urowscy. — U pana

Nieczui niemal bohaterem jest taki Dergowski, który w ten spo-

sób dwa tygodnie pi potrafi, albo inny szlachcic, który konew-
kami wino wychyla... Wszystko to w ustach „idealnego typu

szlachcica rycerza, patryoty", za jakiego Nieczuj sam Kaczkowski

chce uwaa, brzmi nieco dziwnie.

W owych „Kasztelanicach Lubaczewskich", o których wspo-

mnielimy powyej, wystpuje typ nowy w osobie jednego z tych

kasztelaniców, Kaspra Brzeciaskiego. W przeciwstawieniu do

brata, Krzysztofa, szlachcica wesoego humoru, obdarzonego zdro-

wym i bystrym rozumem, lubicego dobr kuchni, wino i polo-

wania, Kasper, naczytawszy si niemieckich i francuskich ksiek,
sta si „liberaem". Zacz co prawi szlachcie o „duchu naro-

dów, o innym „porzdku wiata", o bezprawiach, których si miaa
dopuszcza szlachta na mieszczastwie i chopach, o koniecznoci

zrównania wszystkich stanów, czem oczywicie oburza na siebie

ogó szlachecki. By przytem zapalonym muzykiem i — marzycie-

lem, a szczególn okazywa sabo dla pci niewieciej, co te go

zgubio, bo si na mier rozkocha w piknej wojewodziance wo-

yskiej, pannie Teresie Ossoliskiej. Mio ta, graniczca z ma-

niaetwem, staa si powodem katastrofy caego jego ycia. Eoz-

kochany bez pamici, pocz on urzdza wieczorami serenady ze

swoj kapel cygask pod oknami zamku w Lesku, w którym

przebywaa jego bogini. Z tego skorzysta mciwy szlachcic Osu-

chowski, majcy zdawna zo do pana Kaspra i tak podstpnie

wszystko urzdzi, e wyperswadowawszy suebnej Teklusi, i ka-

sztelanie Brzeciaski w niej si rozkocha i dla niej owe sere-

nady urzdza, wyprawi j wreszcie na schadzk miosn. Naiwny

p. Kasper mniema, e to wojewodzianka Teresa, która o tym pod-

stpie zgoa nie wiedziaa i afektów kasztelanica nie mylaa dzie-

li, — gdy za podstp si wyda, pan Kasper rozgoryczony i omie-
szony, zamkn si zrazu w swojej Ustyanowej, a dowiedziawszy

7*
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si, e uwielbiana przez niego Teresa, polubia krajezego koron-

nego Potockiego Józefa, znikn bez wieci. Byt w Ameryce, gdzie

walczy pod Puaskim, a po jego zgonie pozosta w subie ame-

rykaskiej, poczem przyby do Parya. Tu przysta do „jakobinów",

przyjani si z Robespierrem, zgoa rewolucyonist si sta a od

Polaków stroni. Wreszcie z niejakim Edutowskim przyby do

Wiednia, lecz i tu znowu wród pospólstwa i rzemielników agi-

tacy rewolucyjn rozpocz. Skoczyo si na tem, e wskutek

burdy, wyprawionej tam w domu jakiego mieszczanina, Kasper

uwiziony, zaprowadzony do koszar piechoty, tam jako prosty o-
nierz do szeregów zacignity zosta. — Protekcya pani Teresy

Potockiej, pamitnej, e to przez mio dla niej, jakkolwiek bez

jej winy, Kasper tyle ucierpia, sprawia, e niefortunnego kaszte-

lanica uwolniono. Krzysztof, który po brata do Wiednia pojecha,

zabra go z sob i ju go mia zawie do domu, do Ustyanowej,

gdy po drodze, e to byy wanie zapusty, spotkali si z kuli-

giem. Wystpuje tu take caa galerya szlachty sanockiej : Przecz-

kowscy, Urbascy, Grabowscy, Gumowscy, urowscy i innych mnó-

stwo. Otoczono kasztelaniców i zabrano z sob do Olszanicy, do

Zaleskich. I tu na cze kasztelaniców rozpocza si oczywicie

okrutna pijatyka, „Pito te na frasunek — opowiada Nieczuja. —
Kiedy pito na ochot, to jeszcze jako tako: ale niech Bóg uchowa,

kiedy zaczn pi na frasunek. W dziesiciu cae morze bymy
wtedy wypili i jeszczeby si na jak rzeczk zostao miejsca. Kie-

lich chodzi, ba! lata jakby na skrzydach". — W ogóle pij tam

cigle. Gdy po owej awanturze z Teklusi, pan Kasper chce si

rba z Osuchowskim, zoono sd honorowy w winiarni w Lesku,

gdzie pan Krzysztof zajty by werbunkiem do konfederacyi. Sd
ów orzek, e bi si tym panom nie wolno, lecz maj obaj pod

wodz Krzysztofa uda si do konfederackiego obozu. Obywatelska

icie uchwaa! Ale na czem si skoczyo? Oto zaczto pi de

noiter repertis, popiwszy si za wszczto kótni, burd i rozje-

chano si z niczem do domów. Werbunek przepad, tylko pan

Krzysztof z kilku zaledwie towarzyszami do obozu potem wyruszy.

Inni zwerbowani, ju zaraz z Leska, jeszcze pijani, rozjechali si
do domów „radzi z tego, e si nie nara na kule i piki kozackie".

Notujc to za, im p. skarbnikowicz zakroczymski bynajmniej nie

wyraa zgorszenia i nie podnosi adnego przeciw temu zarzutu ! Ten

idea Rzlachcica-rycerza jest bardzo, moe nawet zanadto wyrozu-

miay ju nie tylko dla pijackiej swawoli, lecz nawet w obec tak

mao rycerskiego zachowania si sanockich junaków.
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Tu dla porzdku zaznaczy winnimy, e w „Gazecie Lwow-
skiej" z r. 1852 ukazywa si pocza od Nr. 18 z 23. stycznia

do Nr. 24 z 80. tego miesica powiastka p. t. „Pan Bal", w któ-

rej p. Nieczuja kronikarskim, do suchym sposobem opowiada,

jak to on wykupi' z niewoli rossyjskiej w r. 1769 p. Hala, ka-

sztelanica sanockiego, walczcego w szeregach konfederackich pod

wodz Franciszka Puaskiego, którego Kaczkowski stale mylnie

nazywa Puawskim. Rzecz to drobna i bez wielkiej wartoci, a za-

znaczy naley, e wydrukowana zostaa bez wymienienia nazwiska

autora.

Znaczniejsza rozmiarami od poprzednich jest powie p. t.

„Swaty na Rusi". Drukowana w „Gazecie Lwowskiej" w roku

1851 od Nr. 125 z 2. czerwca do Nr. 177 z 4. sierpnia.

W tyme samym roczniku „Gazety Lwowskiej" spotykamy take

powiastk p. t. „dza dziedzictwa", od Nr. 50 z 2. marca do

Nr. 68 z 23. marca. Jak to póniej zobaczymy jest to wstp do

powieci „Murdelio", drukowany tu jako osobna cao.
W tych „Swatach" Nieczuja powica si dla swego przyja-

ciela i towarzysza z pod chorgwi konfederackiej, Otarzowskiego,

który zakocha si bez pamici w pannie Annie Ostrowskiej, córce

rzekomego pukownika Ostrowskiego, który waciwie ani puko-

wnikiem, ani Ostrowskim nie by. lecz przyszed na wiat jako

syn szewca warszawskiego Ostrowca. Sprytem i szalbierstwem do-

szed do majtku i przezwawszy si Ostrowskim a polubiwszy

zacn szlachciank sanock, Dydyiisk, zamieszka w Stryjskiem,

i czas jaki udawa pana. Wkrótce jednak przetraci wszystko,

i jak resztk kapitaliku umieciwszy u p. starosty Bachtyskiego,

Dominika Dzieduszyckiego, na jego dworze w Dzieduszycach pie-

czeniarzowa, pozostawiajc on i córk w ostatniej ndzy na

skromnej dzierawce w Boniach pod Stryjem. Nie przesta jednak

udawa pana i stanowczo, w imi swych arystokratycznych prze-

sdów, sprzeciwia si, aby jaki tam Otarzowski polubi jego

córk, Ostrowsk. Otó p. Nieczuja, chocia zgnbiony swoj aob
po utracie ukochanej ony, podj si jecha na Ru i pozyska

zgod nieubaganego ojca na to maestwo. Poznawszy nieszcz-

liw on Ostrowskiego, cich i zrezygnowan, oraz córk jego

nadobn Anulk, tem wicej do tego przedsiwzicia si zapali

i wraz z Otarzowskim uda si na dwór bachtyskiego starosty

4o Dzieduszyc, gdzie stale przebywa ów pukownik Ostrowski.

Tu mamy opis tego dworu i orgii, jakie si tam odbyway. Sta-

rosta bachtyski wystpuje tu jako drugi starosta Kaniowski, czy
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te ksi „Panie kochanku", utrzymujcy liczny dwór darmozja-

dów i po pijanemu dokazujcy co nie miara. ^lisy sw spenia

p, Nieczuja bardzo niefortunnie i nie dyplomatycznie
;
gdy bowiem

na jego ozdobn i dug oracy, owiadczajc Otarzowskiego,

pan Ostrowski odpowiada rekuz, zapalczywy skarbnik zakroczymski

wybucha gwatownie, wymyla Ostrowskiemu od synów szewskich,

pijaków, hultajów i rabusiów, a wreszcie grozi odsdzeniem go

publicznem od czci i wiary, gdyby si poway sprzeciwia du-

ej maestwu Otarzowskiego z pikn Anulk. Zastraszony Ostrow-

ski pozornie si zgadza i wyprawia Otarzowskiego wraz z jego

zapalczywym swatem z powrotem do Bo, gdzie obiecuje sam

przyby i da uroczyste zezwolenie. I przybywa istotnie, ale ze

zgraj kozaków nadwornych bachtyskiego starosty, którzy wdar-

szy si do domu, wyrzucaj ztamtd niefortunnego narzeczonego

wraz z jego swatem. — W bójce tej sam Ostrowski poniós szwank

niemay, a sam srodze poturbowa biedn sw maonk i nadobn
córk. Wprawdzie p. Nieczuja wzi potem srogi odwet na owych

kozakach, gdy nazajutrz z Bo powracali do Dzieduszyc, ale sprawa

miosna Otarzowskiego zdawaa si pogrzebana na zawsze. Tento-

wano wprawdzie jeszcze urzdzi tumn wypraw szlachty sa-

nockiej na Bonie, celem porwania panny Ostrowskiej. W tym

celu za inicyatyw Nieczui. panowie Dydyscy sprosili do siebie

do Sielnicy okoliczn szlacht, aby j skoni do wzicia udziau

w tej wyprawie dla pomszczenia honoru caej ziemi sanockiej,

dotknitego w osobie Otarzowskiego. Na wezwanie panów Dydy-
skich przybya do Sielnicy moc okolicznej szlachty, tak kontuszo-

wej jak i modnie ju przebranej, w perukach, frakach, poczochach

i trzewikach. Ci ostatni, przezywani „perukarzami", przybyli pod

wodz „primadonny", eleganta, hr. Parysa. I oto zamiast radzi nad

projektowanym zajazdem, wszczyna si kótnia, a wreszcie bójka

kontuszowych z „perukarzami", zakoczona haniebn porak
i ucieczk tych ostatnich. Zdumiewa tu, nie tyle brak solidarnoci

wród szlachty, ile niegocinno panów Dydyskich, którzy nie

tylko cierpliwie znosz, lecz wyranie podjudzaj ow walk z „pe-

rukarzami" we wasnym domu. Oczywicie zamierzona wyprawa na

Bonie nie przysza do skutku, a p. Otarzowski ostatecznie zre-

zygnowa musia i wyrzec si ukochanej Anulki. Na tem jed-

nak nie koczy si powie. Mija lat par; p. Nieczuja odbywa

teraz pielgrzymki do miejsc witych i dnia pewnego spotyka si

w Kochawinie z p. starost bachtyskim zupenie przeobraonym.

Ze swawolnego wdowca, karciarza i pijaka, sta si nabonym
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i wspaniaym panem, oeniwszy sio powtórnie ^), Zaprosi te Nie-

ezuje do Dziediiszyc, przeobraonych take zupenie ; odbyway si
tam przyjcia i fety. ale zgoa przystojne i pikne, niepodobne

zgoa do owych orgij poprzednich. Opowiadajc o tern p. Niecznja

straci watek tragedyi miosnej Otarze wskiego, a schwyta go do-

piero w karczmie w Stryju, gdzie z rozmowy pijanego szewca z to-

warzyszami i z ust rozmownego ebraka dowiedzia si, e pan

Ostrowski, wyrugowany z Dzieduszyc i straciwszy dzieraw Bo,
przeniós si z rodzin do Stryja, gdzie resztki mienia przehula.

Eozpi si wreszcie zupenie i zgina w bójce z pijanym kowalem.

ona jego ju przedtem zakoczya ycie w ostatecznej ndzy,

a córka mieszka dotd w Stryju, ciko pracujc na skromne utrzy-

manie.

Zakoczenie jest mocno meodramatyczne. Otarzewski, za-

wiadomiony przez Nieczuj, przybywa do Stryja i wpada do ubo-

giego mieszkania Anulki, która nie mogc znie tej radoci,

w objciach Otarzewskiego umiera. Serce jej pko. A Otarzewski,

pogrzebawszy ukochan, puci si na pielgrzymk pobon do

Ziemi witej i w Jerozolimie ycie zakoczy.

Powie „Swaty na Rusi", sabsza od poprzednio omówio-

nych, zwaszcza za od „Bitwy o chorank", pisana jest jak

inne stylem do barwnym i zamaszystym, który brzmi dobrze

w ustach irap. Nieczui. Nie wolne s jednak te powiastki od b-
dów jzykowych, od germanizmów, których chyba pan skarbnik

Nieczuja popeni by nie móg. Powiada on wszake do Otarzow-

skiego. e „musi go uwanym zrobi'', a Otarzewski odpo-

wiada mu: „Prawd masz, panie Marcinie". W innem miejscu

p. Dydyski „przyglda si na pana Parysa", czyja tam znowu

dusza „cieszy si na cudz szkod", to znów dowiadujemy si,

e pan Kasper Brzeciaski w Paryu „unika od Polaków"
;

wszyscy za, chocia nie zawsze zgodnie „p ostpy wa 1 i", cigle

si jednak z sob „zdybuj" itd., itd.

Uczucie mioci przedstawia Kaczkowski jako si fataln,

która amie i w niwecz obraca najdzielniejsze charaktery mskie.

Tak si fataln bya dla Jana Otarzewskiego mio do piknej

^) Tu Kaczkowski popenia wyran omyk. Twierdzi bowiem,
e t drug on starosty bachtyuskiego, Dominika Dzieduszyckiego,

bya Dzierkówna. Otó tak nie byo. Drug jego on bya Julianna

z Olbrachcie Bielska, polubiona w r. 1767. Pierwsz za bya Barbara

Dzierkówna, um. 1764 r. (Vide: Herbarz Bonieckiego,- Tom V.

i „Almanach bkitny" Jerzego Borkowskiego).
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Anulki Ostrowskiej ; ona to zwichna ycie Edmundowi Chojnac-

kiemu, a ju pognbia zupenie bohatera powieci p. t. „M sza-

lony", dzielnego niegdy rycerza, wsawionego w wojnach kozac-

kich, Kitajgrodzkiego, a wraz z nim, niemniej dzielnego wojownika

Michaa Strzeleckiego. Ów Kitajgrodzki, wedle zdania jego

zaufanego dworzanina, kozaka Samojy, „mia umys zdrowy jak

orzech, prdki jak byskawica, serce miae i srogie wród bitwy,

ale jakby wosk mikkie wszdzie za bitw, zreszt wielkie zkd-

ind przymioty". Te jednak przymioty nie day mu szczcia,

w sercu za kobiet nie zapewniy wiernoci. Pierwsza jego ona
„pikna jak soce", rozmiowaa si w jakim generale saskim

i z nim ucieka, a druga, polubiona ju w latach póniejszych,

równie pikna, Anna Borzystawska, staa si powodem jego sza-

lestwa.

„Ma szalonego" skoczy pisa Kaczkowski w listopadzie

1852 r. i przesa „Gazecie Lwowskiej", która ju d. 4. stycznia

1853 druk rozpocza '). Powie zawiera na wstpie niezmiernie

plastyczny i peen ycia opis odpustu w opienee, miejscu cu-

downem. Widzimy tu ywemi namalowany barwami obraz odpu-

stowej uroczystoci i tumów nabonych pielgrzymów, rónych

kramarzy i przekupniów, obraz prawdziwie mistrzowski, w którego

obszernych, bardzo obszernych ramach, dostrzegamy zaledwie po-

sta „Ma szalonego" z duym krzyykiem z koci soniowej

w rku, w towarzystwie nieodstpnego kozaka, z ukraiska przy-

branego, a nieustannie przygrywajcego na teorbanie. — Pozna-

jemy te tu w dworku sdziego pana Macieja Strzeleckiego, liczn

szlacht o typach rónorodnych a znamiennych. Drugorzdne te

i trzeciorzdne postacie, przedstawione s tak ywo, e pozostaj

w pamici czytelnika. Wybornym np. typem jest taki Biaobrzeski,

który powtarza z luboci wszystkie zasyszane plotki, a gdy mu
kto prawdziwoci tych plotek zaprzeczy, szlachcic nie gniewa si
wcale i po kadem zaprzeczeniu spokojnie powtarza: — „Nie?...

prosz, a tu tak powiadano...".

To wszystko naley jednak jeszcze do ram obrazu, który za-

czyna si dopiero waciwie oywia, gdy mieszkajcy w teje wsi

opienee, imiennik, czy krewny daleki sdziwego pana Macieja

Strzeleckiego, mody pan Micha Strzelecki, wystpuje na scen.

Ow pan Micha, wprawdzie nie jest „szalony" jak Kitajgrodzki,

lecz dziwak i odludek. ,;agodny bardzo i sodki w obejciu

1) „Gazeta Lwowska" 1853, od Nr. 2—106.
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'L ludmi i ssiadami, raz jednak chopa roszczepi czekanem, a do

ydów strzela z gwintówki". Nadto oskarono go przed trybuiia-

•em o niewiar, czy kacerstwo. Ow „sodki" pan Micha na wi-

dok „szalonego" Kitajgrodzkiego, modlcego si na dziedzicu cer-

kiewnym, z krzyem kocianym w reku i przy dwikach kozac-

kiego teorbanu. zsinia, zesztywnia i zemdla. Nieprzytomnego

przeniesiono do jego dworku, gdzie te natychmiast przeniosa si
ju podpita a zaciekawiona szlachta i tu znowu pi zacza, snuj,c

róne kombinacye na temat tego zemdlenia. Obudzony t. wrzaw,
A w silnej malignie, wybiega do swych goci pan Micha i za-

czyna prawi rozmaite rzeczy, niezbyt zrozumiae dla obecnych,

lecz nadto skadne i kwieciste jak na czowieka w gorczce. Mówi
oczywicie o „Niej", której oczy byy „jak dwie najczyciejsze (sic!)

krynice, lica, jak róe przeplecione z liliami, usta jak dwa rzdy
korali, wosy, jak ciemne wókna jedwabiu, migajce si w wie-

tle sonecznem".

Ze sów tych ozdobnych oczywicie wynikao, e pomidzy
owym Kitajgrodzkim a Michaem Strzeleckim stana „Ona" i staa

si kltw ich ycia. -^ Zaciekawiony pan Nieczuja jedzie naza-

jutrz wraz z synem do pana Kitajgrodzkiego, do Tyskowej, gdzie

jestemy wiadkami rónych objawów jego mistycznego obdu,
ale o historyi jego ycia dowiadujemy si dopiero z opowiadania

owego teorbanisty, kozaka Samojy, który na zaproszenie pana

Nieczui przybywa w par tygodni potem do niego, do Bobrki.

Tu ju pan Nieczuja daje gos teorbanicie, który mówi zaj-

mujco i piknie — za piknie jak na kozaka — a tak obszernie,

ze ta opowie nie jeden chyba wieczór, lecz dni par zaj mu-

siaa. Zaczyna si ona od dni dziecistwa Samojy, opisuje tra-

giczn mier matki, spalonej wraz z caym dobytkiem przez mci-

wego kozaka ; opisuje sw ucieczk na Sicz i obyczaje tamtejsze —
niezbyt wiernie i zgodnie z prawd — wzicie swe do niewoli

przez walczcego z hajdamakami Kitajgrodzkiego i swoje dzieje

na jego dworze, na którym zaj gówne stanowisko, zaszczycony

bezgranicznem zaufaniem swego pana, naówczas ju wdowca, po

owej onie, która z generaem saskim bya ucieka i wypadkiem

zgina. — Pomimo jednak tak smutnego dowiadczenia z niewia-

st, pan Kitajgrodzki, jakkolwiek ju niemody, nie straci ochoty

do konkurów. Zakocha si na zabój w pannie Annie Borzysaw-

skiej, o wiele od niego modszej, a e pan by bogaty, posiada

bowiem oprócz wsi wasnych, bardzo intratn ekonomi Samborsk,

wic uzyska zezwolenie matki, oraz aprobat wuja i opiekuna panny.
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p. miecznika aszewskiego. Pann pozna jeszcze maem dzieckiem^

widzia j potem doros dzieweczk w nieodstpnem towarzystwie

piknego modzieca, Michaa Strzeleckiego, który si z ni razem

wychowa, móg te na pewno przypuszcza, e tych dwoje czy
pomienna mio, ale nie zwaa wcale na to i pomimo przestróg

rozsdnego Samojy, oeni si, oczywicie na swoje nieszczcie.

Zrazu, przez dwa lata, cigno si to jako tako, a wreszcie pan

Kitajgrodzki wpad w dziwny niepokój i zazdro niepoh.amowan.

Ofiar tej zazdroci pada najprzód suebna jego ony, Handzia,

która umczona wizieniem, ledztwem, a wreszcie haniebneui

„wywieceniem" z Przemyla, gdzie si sd odbywa, z rozpaczy

i wstydu umara. Drug ofiar by yd, Jarwan, który nosi kar-

teczki miosne od Strzeleckiego do pani Anny ; oddany w rce

sdu przez Kitajgrodzkiego. a oskarony nadto przez innego dela-

tora o krzywoprzysistwo i t. p. wystpki, zgin, spalony na sto-

sie. Najwiksz za ofiar bya pani Anna. drczona nieustannie

porywami zazdrosnego ma — porywami zrazu zgoa bezpodstaw-

nymi, które j w koiicu, zrozpaczon, rzuciy w objcia kochanka.

Istotnie dramatyczn jest scena, gdy Kitajgrodzki kae w nocy,

wiernemu sudze swemu Samojle, mierzy z gwintówki do stoj-

cych w ogrodzie Strzeleckiego i Anny. Strza chybi, ale pan

Kitajgrodzki straci odtd zmysy.

Opowie teorbanisty budzi ywy interes; jest pena werwy

i rozmachu; nie brak jej nawet siy dramatycznej. — SaiJi jednak

kozak opowiadajcy, nie wiele ma istotnie „kozaczego" w sobie;

zdumiewa niezwyk subtelnoci uczu i suchu, czego bowiem

nie moe dojrze, to wybornie podsucha, a czego podpatrze i pod-

sucha nie moe, to si trafnie domyli i opowiada tak, jakby

sam by wiadkiem. Kilkakrotnie naprzykad przytacza szczegóowo

rozmowy Kitajgrodzkiego z pani Borzysawsk, opisuje wyrazy ich

twarzy i cae zachowanie si, chocia podczas tego siedzie mu-

sia w antykamerze, kiedy pan jego szed na pokoje.

Zdawaoby si, e z opowieci teorbanisty i dopenieniem

si losu nieszczsnego „Ma szalonego" powie si skoczy. Nie-

stety, nie! A cae wraenie tragizmu przerywa i psuje obszerny

jeszcze rozdzia ostatni, opisujcy „Burd przy kociele". Ezecz

dzieje si w cztery lata po owej opowieci kozaka i rozpoczyna

si jakby nowa powie. Jestemy wiadkami burzliwego zajcia

przy kociele w Lesku, pomidzy dworzanami wojewody Ossoli-

skiego, a sub „drkowego" kasztelana sanockiego, Malickiego

Józefa. Tu autor korzysta z ustnych poda a umieci ten epizod
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na cze szlachty sanockiej, która pomimo rozjtrzenia umiaa zo-

y swe krzywdy na otarzu ojczyzny.

Oto jak o tern mówi Kaczkowski w licie do Edmunda ir.

Krasickiego, pisanym ze Lwowa dnia 30. wrzenia 1850 r.:

„Janie Wielmony Hrabio! List JWHrabiego odebraem
wczoraj i nie mog si powstrzyma, aebym natyelimiast nie

zoy mego podzikowania za odebrane wiadomoci. Nie my-

laem nigdy aeby si tak wszystko dao odszuka, — wiado-

moci takie s to nieocenione skarby dla powieciopisarza, — li

z samego rejestru tych nazwisk, przy lada jakiej znajomoci terrainu

i dzi tam mieszkajcej szlaclity, a przy dobrej znajomoci

lii story i owego czasu, potrafiby pan Henr. Ezewuski ze sze po-

wieci uoy. Ale na to potrzeba jego talentu, a nadewszystko

jego dowiadczenia i znajomoci serca ludzkiego; mody czowiek

nie potrafi dobrej powieci napisa. Dziwi mnie to bardzo, e
w papierach, które zawieraj tyle szczegóów o tamtoczesnej szla-

chcie sanockiej, niemasz wzmianki o wspomnianym wypadku przed

kocioem; ja pierwsz wiadouio o tym fakcie mam od Leon-

cyusza Wybranowskiego, który nie wiem ju dzisiaj na jakiej dro-

dze przyszed do niego, ale fakt ten bazuje si jeszcze na aktach

Kuropatnickiego, a mianowicie w listach pani Kurdwanowskiej

do p. Kuropatnickiego Kasztelana Bezkiego pisanych, jest jaka

wzmianka o nim. Zdaje si wic, e zaj musia koniecznie po-

midzy panem Wojewod Woyskim, a panem Malickim, w.
Uherec wówczas. Ale mnie nie idzie o fakt sam, tak jak go L.

Wybranowski opowiada a pani I^urdwanowska i inni korespon-

denci potwierdzaj, idzie mi tylko o sens moralny, et uldem :

e szlachta Sanocka pokóciwszy si pomidzy sob i rozsroywszy

si do krwi, obustronnie krzywdy swoje i obelgi zoya na otarzu

Ojczyzny i zauiiast wykonania zemsty zawizaa konfederacy.

Pisarz, nie w demokratycznej szkole uczony i nie piszcy pamfle-

tów na szlacht, a temsamem na history, jedyn i najdrosz wa-
sno, któr dzi jeszcze posiadamy, nie bdzie czyha, na skan-

day (sic!), aby je opisywa i tem popularyzowa swoje nazwisko

u partyi demokratycznej; pisarz -filozof czy poeta, który si nie

potrafi podnie nad dzisiejsze stronnictwa polityczne i wicej

dba o dogodzenie namitnociom tego lub owego stronnictwa, nie

zdobdzie sobie samoistnego stanowiska w literaturze i nikogo nic

nie nauczy ; zostanie na wieki wieków literackim lokajem w subie
tej lub owej partyi zostajcym, i od niej listeczkami sawy pa-

tnym. Ogó i póniejsza historya literatury wspomni o nim jako
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o moralnym najmicie za moraln nagrod, nie przyzna go nawet

za swoj wasno, a jego pisma zostawi tyle pamitek po sobie,

ile buty zrobione przez szewca dla papy i przez pap podarte,

a synowi nawet do podszycia niezdatne. Ale wir czasu i gupia

dza choby doywotniej tylko sawy porywa i wielkie talenta

za sob. We Francyi naprzykad caa literatura romansowa dzi-

siejsza czy nie jest suebnic socyalizmu? Historya o niej kie-

dy> powie: By jeden giermek, pikny i mody a wierny swojemu

panu ale a do mierci by giermkiem tylko. Ze skandalem przy

Leskim kociele rzecz si ma inaczej i skandal ten ma by rod-

kiem tylko dla udowodnienia wysokiej cnoty w szlacticie ówcze-

snej ; tu jest stosunek zupenie matematyczny ; im wiksz obelg

szlachta zapomniaa, tern wiksz ofiar pooya na otarzu ojczy-

zny. To tylko doda wypada, e kto zna dobrze usposobienie na-

szej szlachty z owego czasu, ten wie i o tern nie zapomni, e
moga by wielka obelga, a nie byo skandalu uderzenia w twarz

przed kocioem ^).

Zajcie to przed kocioem w Lesku, wynike z animozyi

„dorobkiewicza", do „pana z panów", z niechci szlachty do ma-

gnata i sympatyi dla ubiegajcego si o popularno kasztelana,

przeobrazio si niebawem w grony wybuch wojny domowej,

której ofiar omal nie pad oblegany ze wszech stron przez pijan

tuszcz szlachty i pospólstwo zamek leski. — Nie wiele byaby
pomoga saba interweneya pana Nieczui, ani rozsdna przemowa

dzielnego pana Pienika, który tej szlachcie rozwichrzonej nie

waha si rzec ze smutkiem, e: ,.w tej Polsce naszej, dzisiej-

szymi czasy, jeeli jest ogie, to tylko do kótni, fantazya do burd

i zajazdów, ochota do kielicha a bro gotowa do rozlewu krwi

bratniej". Nie pomogaby bya i gwatowna, brutalna niemal

a duga przemowa ksidza Kalasantego, który po prostu ly roz-

swawolon i pijack szlacht, — gdyby nie nage ia,k Deus ex ma-

cliina pojawienie si pana Kitajgrodzkiego z czerwon chorgwi
i krzyem w rku i nieodstpnym swym teorbanist, Samoj.
Ta zgoa niespodziewana interweneya „Ma szalonego" sprawia

cud. Nastpia zgoda wojewody Ossoliskiego z kasztelanem Ma-

lickim, szlachta odstpia od oblenia zamku leskiego i wraz z Ki-

tajgrodzkim i Samoj pocigna do obozu konfederacyi Barskiej,

dajc tem dowód swego gorcego patryotyzmu.

M Z archiwum Zamku Leskiego. List udzielony askawie auto-

rowi niniejszej pracy przez syna . p. Edmunda, Ignacego hr. Kra-

sickiego.
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W wyprawie tej „Mz szalony" i jego wierny teorbanista

zginli. Ale nie zgin'- pan JMichal Strzelecki, a wydostawszy si
z niewoli, ujty by bowiem w bitwie nieszczsnej pod Domara-

dzem, zjawi' sio dwa lata póniej w kociele Panien I^enedykty-

nek w Stanitkach, wanie w cliwili, gdy wdowa po „Mu sza-

lonym", miaa wykona profesy zakonn. Zapalczywy pan Strze-

lecki przerywa rozjjoczt ju uroczysto i w gwatownej rozmo-

wie z Ann domaga si, aby sza za nim, teraz, gdy wreszcie jest

wolna. Ale Anna, nie dobrze rozumiemy dlaczego, odtrca nieda-

wnego kochanka, który zrozpaczony, wyrzuciwszy z ust blunier-

cze przeklestwo, wybiega z kocioa i ginie nag mierci gdzie

na rozstajnych drogach.

Taka to jest historya „Ma szalonego" ; — historya, która

byaby bardzo zajmujca, gdyby w opowiadaniach tak Nie-

czui, jak i teorbanisty, nie bya przeciona lunyjni epizodami,

które same przez si czsto baiKlzo barwne, przerywaj jednak tok

akcyi i zainteresowanie czytelnika osabiaj. Wiele równie daoby

si zarzuci niekonsekwencyj w przeprowadzeniu charakterów.

Sama posta gównego bohatera Kit.-ijgrodzkiego amie si kilka-

krotnie w przekonaniu czytelnika: raz, budzc podziw i wspóczu-

cie pod wpywem opowiadania teorbanisty, to znów niech a na-

wet wstrt, gdy widzimy jego bezwzgldny despotyzm i okrucie-

stwo. Sprzecznoci w jego charakterze monaby chyba wytuma-

czy tem, e Kitajgrodzki, jeszcze przed sw ostateczn katastrof,

objawia pewne zboczenie umysowe, e ju przed swojem oenie-

niem si z Ann Borzysawsk, widywa w nocy duchy, które go

ze snu budziy. — Drugi bohater, p. Micha Strzelecki, jest zale-

dwie szkicem. Przedstawia si on czytelnikowi niejasno, jak przez

mg owej gwatownej dla Anny mioci, w imi której nie waha

si on nawet mci spokoju zrezygnowanej ju i pogodzonej z lo-

sem kobiety. Dziaania jego nie widzimy wcale. Nie rozumiemy

zgoa powodu jego pierwszej wizyty niespodziewanej w domu Ki-

tajgrodzkiego pod pozorem jakiego procesu, a ju zgoa niery-

cerskiem musimy nazwa posyanie karteczek miosnych, do Anny
przez suebn, a potem przez yda Jarwana, chocia o obudzonej

zazdroci ma i cisem ledzeniu kadego kroku nieszczliwej

kobiety wiedzie musia. Strzelecki mia by bardzo odwanym
i dzielnym rycerzem, mdleje jednak i wpada w malign na widok

Kitajgrodzkiego, co mu wcale nie przeszkadza póniej czy si

z nim pod jedn chorgwi w konfederacyi. Sowem, nieustanne

dostrzegamy tu sprzecznoci i nielogicznoci psychologiczne, które
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tembardziej na jaw wystpuj, e caa ta liistorya, przedstawiona

w opowiadaniu, nie pozwala na odpowiedni rozwój charakterów

i pogbienie akeyi, przerywanej lunymi epizodami.

Pomimo wszake tych wadliwoci zna w „Mu szalonym"

znaczny postp naracyjnego talentu autora, który jednak tak w tej,

jak i w nastpnych powieciach, zdaje si raniej przykada wagi

do artystycznego i harmonijnego ich ukadu, lecz wysila si na

barwno poszczególnych obrazów i zainteresowanie czytelnika

dramatycznem napiciem treci.

Takim wanie dramatycznym nastrojem celuje zwaszcza

pierwsza wiksza i gona powie lvaczkowskiego p. t. ^Murdelio".

Przyjta bardzo przychylnie przez czytelników, znalaza te gorce

uznanie u krytyków i to nie bylejakich. Taki trzewy i rozumny

krytyk jak Micha Grabowski, nie waha si postawi t powie
wyej od „Listopada" Rzewuskiego '). To samo mniej wicej po-

wtórzy Tadeusz Padalica (Zenon P'isz), który Rzewuskiego nazwa
wprawdzie „genialnym plastykiem", zarzuci jednak, e jego po-

stacie wypeniaj swoje zadania „mechanicznie", a maj oblicza

pikne, lecz bez wyrazu". „Moralnera yciem" natchn je dopiero

ICaczkowski -). Aleksander Tyszyski znacznie chodniej, chocia

zawsze bardzo pochlebnie oceniajc powieci historyczne Kaczko-

wskiego, przyznaje jednak, e „Listopad" jest wyszy od nich nie

tylko rozmiarem, lecz i zasug ^).

e na szersz publiczno „awanturnicza" powie taka, jak

„Murdelio", czca z tem rzeczywistem, nieraz wietnie przed-

stawionem i urozmaiconeni wiernymi obrazami ycia szlacheckiego,

pewn doz fantastycznoci, moga oddziaa silnie i pocigajco,

tenm trudno si dziwi. Snad jednak i opinia krytyków ulega

podówczas chwilowemu urokowi ywego i barwnego opowiadania.

Na t opini dzisiaj niepodobna si zgodzi. „Pamitki Soplicy"

i „Listopad" sta bd zawsze bez porównania wyej od wszyst-

kiego, co Kaczkowski stworzy, ju nie tylko dla tego, e „Soplica"

jest bd co bd wzorem, a Nieczuja, zmienionem wprawdzie

w niektórych rysach, ale zawsze ju odbiciem, lecz przedewszystkiem

z tego powodu, e skala talentu Rzewuskiego i jego wyksztace-

nie, oczytanie si literackie byo wysze, zdolne do wytworzenia

wasn si osobnej szkoy w literaturze. Uczniem tej szkoy by

') „Gazeta Codzienna" 1854.
2) „Ciazeta Warszawska" 1855.

2) „Pisma krytyczne". Toin I. str. 182.
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Kac/.kowsid, uc-ziiicni niewtpliwie pierwszorzdnym, który idc
wytyczdUM jii pr/e/, inistr/.:i (lioo, ustrzeg sie lepego nalado-
\\nic'tW!i, a nie tylku si ustrzeg', lecz pod wzgldem plasty-

cznym, zwaszcza w lunych obrazkach, dal })etniejszy obraz do-

mowego ycia ówczesnego, szlacheckiego spoeczestwa. Barwny
opis rozpustnego dworu starosty Bachtyskiego. w „Swatach na

Rusi", pikny obraz odpustowego zjazdu w „Mu szalonym",

ywe odczucie piknoci przyrody, przejawiajce si w wielu

ustpach nieczujowskicli ojiowiadaii, stanowi ich niezaprzeczony

urok i wysok zalet.

•lak w „Mu Szalonym", tak i w „Murdelionie" fatalna sil

mioci gra gówn rol. Tam Kitajgrodzki „owaryowa", jak si
wyraa Nieczuja, tu za Murdelio sta si zbrodniarzem. Do zbro-

dni przygotowaa go wprawdzie modo spdzona w krajach za-

granicznych wród zbytków i rozpusty. Do zbytków tych suya
mu olbrzymia fortuna, odziedziczona po ojcu, z jakiej sukcesyi

hiszpaiiskiej. A gdy przesycony rozpust, Piotrowicz — tak si
bowiem istotnie nazywa Murdelio — powróci do kraju, wpad
niel)awem w sida namitnej mioci. Mio, w opowiadaniach

nieczujowskich, razi zwykle jak grom. 1 tu si tak stao.. Przy-

bywszy w gocin do starszego krewnego swego, Wita Piotrowicza,

ujrza córk jego zdaleka, i po zamianie obojtnych sów kilku,

ju si w niej rozkocha na zabój. Zrazu pan Wit Piotrowicz nie

mia nic przeciwko temu zwizkowi, uwaa go nawet za pewnie

powetow^anie krzywdy, doznanej od ojca Murdeliona przy podziale

owej sukcesyi hiszpaskiej, ale zaloty zapalczywego narzeczonego

piknej córki , zbyt rubaszne i nacechowane codzoziemskimi oby-

czajami, poczy mu si niepodoba, a gdy wreszcie przychwyci

Jionkurenta. trzymajcego narzeczon na kolanach i caujcego j
namitnie, wyrzuci go za drzwi i zerwa z nim wszelkie stosunki.

Murdelio odpowiedzia na to zajazdem na dworek pana Wita i uwi-

zieniem panny. W dni kilkanacie potem udao si panu Witowa

córk odebra, wywie z Litwy, gdzie si to dziao, na Woy
i w kilka tygodni potem w'yda za m za „chudego szlachcica",

stolnika Strzegockiego. Szlachcic, chocia by „chudy", ale mu-

sia by dobry i wyrozumiay, bo si snad o przeszo ma-
onki i jej „pieszczoty" z Murdelionem nie zbyt troszczy, a przy-

j bez szemrania córeczk, która nieco przedwczenie na wiat

przysza, i otrzymaa imi Zuzanna. W par lat póniej maestwo
pp. Strzegockich pobogosawione zostao drug córeczk, Zosi,

zgoa niepodobn do starszej. O ile bowiem Zuzia bya brzydka,
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za i kapryna, o tjle modsza, bya pikna, dobra i poetyczna.

Hodowaa tylko kwiatki i miewaa sny rzewne o mierci biaej

róy i dwóch biayci godzików.

Tymczasem IMurdelio, wyjectiawszy z kraju pod groz krymi-

nalnego procesu za zajazd i gwat publiczny, szala przed lat pi
po Paryu, Londynie, Rzymie i Neapolu. Wreszcie znuony usta-

wiczn swawol, powróci do kraju, pojecha na Woy i zdoa
intrygami uzyska widzenie si ze stolnikow, pikniejsz jeszcze

ni dawniej, a ju owdowia, bo doliry i wyrozumiay pan stolnik,

by tak uprzejmy, e dosta ataku apopleksyi i umar, zostawiajc

woln drog swemu strasznemu wspózawodnikowi. Murdelio, wsku-

tek swoich szalestw i niepowcigliwoci, mia ju tak reputacy,

e go nazwano „dyabem weneckim", a nawet ksi Karol Ea-

dziwi „Panie kochanku" nie chcia go przyj, mówic, e jego

milicya z dyaban wojuje, ale od nich sulcursu przyjmowa nie

moe. Zdaje si, e i stolnikow, przeraona gwatownoci swego

kochanka, lkaa si z nim poczy, bo po owem widzeniu si

z nim osobistem i po w^ymianie czuych listów, obiecujcych mu
„zote góry na przyszo", znikna nagle wraz z ojcem i dziemi,

a Murdelio znowu wyjecha do Woch. — l'owróciwszy do kraju, nie

da za WTgran, lecz osiadszy w klasztorze Franciszkanów w Kro-

nie, przywdzia ich habit i od czasu do czasu pojawia si w domu

pani stolnikowej w Zwierniku, zwykle niespodziewanie i nagle,

jak prawdziwy dyabe, a groc jej zemst srog, jeeli mu nie b-
dzie powoln i nie odda mu wreszcie swej rki.

Pan Nieczuja pozna go najpierw w klasztorze franciszka-

skim w habicie mniszym w- Kronie, gdzie mu si sw pokorn
ukadnoci i rozumem wielce podoba, goci go potem u siebie.

Tu ju mniej mu si podoba, a ju zgoa straci wszelk w jego

oczach powag, gdy zrzuciwszy habit i wdziawszy na siebie upan
i kontusz Nieczui, pojecha z nim razem do Hoczwi do pana pod-

stolego Fredry. Ow pan podstoli to take ofiara mioci. Rozmio-

wawszy si w jakie Woszcze, nie móg przebole jej straty, odtd
zdziwacza i zawsze czarno si ubiera. W tej tedy Hoczwi Murde-

lio zdemaskowa si cakowicie, nie tylko bowiem, pokóciwszy si
z p. Urbaskim, porba go niemal na mier , ale potem

,
pije

jak smok, opowiada spokojnie o wszelakich zbrodniach, popenio-

nych przez siebie we Woszech. mia si przytem po dyabelsku^

cynicznie, a krew krzepa w yach p. Nieczui. Los jednak nie-

fortunny sprzg jego ycie z owym strasznym czowiekiem. Przy-

padek bowiem zrzdzi, e Nieczuja znalaz si w domu owej stoi-
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jiikowcj Strzegockiej
,

jako dnilui przyjaciela swogo Konojiki,

konkiirnjcogo o rk starszej jej C('>rki. owej niemiej Zuzanny.

TNulówczas jeszcze Nieczuja nie nie wiedzia o stosunkacli

Munleliona z tym domem, a przyjty gocinnie przez pani stol-

nikow i zachwycony postaci jej sdziwego ojca, blisko ju wów-
czas sto lat liczcego, pozosta duej w Zwierniku i zakocia si
na mier w cichej, agodnej a piknej siostrze Zuzi, Zofii. Mio
ta oczywicie nie wysza mu na dobre. Pani stolnikowa bowiem

uznaa, e Nieczuja, dzierawca Bobrki, za ma jest party dla

IMotrowiczównej i daa mu stanowcz rekuze . przenoszc nade
starocica ligockiego, gupkowatego wprawdzie, lecz pana licznych

woci. Pan Nieczuja, wyprawiwszy jej srog awantur, z prze-

klestwem na ustach wyjecha ze Zwiernika i powróci do swojej

lióbrki z rozpacz w sercu, któr nadaremnie rozproszy a przynaj-

mniej uagodzi usiowa witobliwy misyonarz, rozprawiajcy dugo,

a nudnie o marnociach ludzkiej mioci dla niewiast.

Wkrótce dowiedzia si pan Nieczuja o stosunkach Murdeliona

ze stolnikowa, przypomniay mu si zasyszane przez cian sowa
straszliwego mnicha, groce stolnikowej najokropniejszemi tortu-

rami i odebraniem córki, owej niemiej Zuzi, w razie gdyby nie

chciaa mu by powoln i odda mu swej reki. Gd)- wic Murde-

lio zjawia si u niego, jak zawsze nagle i niespodzianie i wzywa

go, by mu da pomoc w najedzie na dom starego Piotrowicza i por-

waniu stolnikowej, obiecujc w zamian rk Zosi, pan Nieczuja nie

daje si skusi i nie tylko odmawia udziau w tem niegodziwem

przedsiwziciu, lecz nawet awanturniczego mnicha wyrzuca za

drzwi.

Pomimo tego Murdelio zamach swój doprowadza do skutku.

Najeda na dom p. Wita Piotrowicza, stolnikow porywa i zawozi

do swego zamku na Litwie. Pody za nim stuletni p. Wit, ma-

jc nadziej, e z pomoc oddanej mu szlachty oszmiaskiej wyr-

wie córk ze szponów dyaba weneckiego. Dziadkowi towarzyszy

zacna Zosia, natomiast niegodziwa Zuzia, nieodrodna córka Murde-

liona. pozostaa na gospodarstwie w Zwierniku.

Na Litw pospieszy te i p. Nieczuja nie chcc odstpi

w tym terminie fatalnym sdziwego pana Wita i swej ukochanej

Zosi. W podróy tej mia róne, nie nalece cile do gównej

opowieci, a fatalne wypadki, które opóniy jego przyjazd do domn

p. Wita, gdzie ju si gromadzia tumnie szlachta, w^ celu urz-

dzenia zbrojnej wyprawy na zamek Murdeliona. Nastpuje jeszcze

opis przyjcia tej szlachty, urzdzonego przez p. Wita, hucznej

Zygmunt Kaczkowski i jego czasy. 8
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pijatyki niesfoi'nej i niezbyt odwanej szlacht}^ oszmiaiiskiej i wre-

szcie szturmu na zamek ]Murdeliona. Dyabe wenecki broni si

wprawdzie dzielnie, wielu szturmujcych umierca, lecz w chwili

najwikszego niebezpieczestwa, umie znikn bez ladu, jak na

syna piekie przystao. Nie zdoa jednak zabra z sob stolniko-

wej, która, zemdlona, dostaje si w rce zwycizców, ci za odwo
j w tryumfie do ojca. Zdawaoby si, e po tak skandalicznej awan-

turze, pani stolnikowa stanie si pokorniejsz i spuci z tonu, e
zechce moe pokutowa za cikie swe grzechy. Lecz ona o po-

kucie wcale nie myli, jest smutna, czsto pacze i cigle tskni

za swoim dyabelskim kochankiem, wcale nie rada, e j z jego

obj wyrwano. Nie okazywaa te bynajmniej wdzicznoci

panu Nieczui, który nawet poniós ran z rki Murdeliona, ran,

która, e dyabelskim orem zadana, dugo nie chciaa si goi
' Ody za Niecznja ponawia sw prob o rk Zosi, wrcz
mu odmawia. Tu jednak energicznie wystpuje p. Wit i dajc uczu

córce ca niegodziwo jej postpowania, bogosawi mod, zako-

chan par. Stolnikowa wybucha bezsilnym gniewem i ju nie tai

swej nienawici do pana Nieczui, e interwency sw przyczyni si

do wyrwania jej z obj kochanka. Niebawem Niecznja polubia

Zosi i wyjeda do Bobrki, gdzie pdzi dni zrazu bardzo szcz-

liwe. Murdelio ju si osobicie nie pojawia na widowni. Dowia-

dujemy si tylko, e by w Zwierniku u Zuzi, e si tam przedsta-

wi jako jej ojciec i przywiózszy z sob Niemca, barona Holm-

felsa, wyda za niego niegodziw Zuzi, która narzeczonego swego,

pana Konopk bez alu pucia z kwitkiem. W par lat potem pan

Nieezuja, jadc przez Krosno, dowiedzia si, e w tamtejszym kla-

sztorze Franciszkanów umar mnich tajemniczy, imieniem ^lurde-

lio, który musia by dyabem wcielonym, bo te go dyabli w"zili

po mierci. Zwoki jego znikny z trumny a w tej samej chwili

ujrzano konia, czarnego jak wgiel, który z kurytarza klasztornego

wylecia i popdzi w wiat. Popdzi do Zwiernika. wpad do sy-

pialni stolnikowej . która z przestrachu krwi si zalaa i zmara.

Nie trwao te dugo szczcie maeskie Nieczui. Jego unii-

owana Zosia, dajc ycie dwu synkom-bliniakom, którzy wnet

po urodzeniu zgali, take umara. I leaa na katafalku, wród
dwu trumienek dziecinnych, jak owa martwa biaa róa, wród
dwu biaych martwych godzików, widziana niegdy w nie dzie-

wiczym. Stuletni pan Wit take ycie zakoczy ; na szczcie oca-

la Nieezuja, aby nam t dug a tragiczn history opowiedzie-
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l^owior jednak wywara wraenie, podobaa sie czytajcej

publicznoci, a dziki askawej krytyce i dzi jeszcze uwaana jest

za arcydzieo Kaczkowskiego. Pewna tajemniczo, owiewajca

posta g-ówn. „dyalielsko" Murdeliona. jego dziaalno zuchwaa
a rycerska, ukryta pod habitem mniszym, jego wreszcie stay i po-

mimo lat niesabncy sentyment dla stolnikowej, jego niewtpliwie

wysza nad zwyky poziom inteligeneya i dowiadczenie yciowe

—

wszystko to sprawia , e awanturnicza ta posta, staranniej ni
inne opracowana, wbija si w pami czytelnika i w niej pozo-

staje. Jest to posta zgol odmienna od tych, jakie przedtem i po-

tem wyprowadza na widownie pan Niecznja, który, zdaje si pod

wpywem opinii powszechnej, sam w kocu uwierzy w „dyabel-

sko" Murdeliona i to jiitno nni zostawi, a do koca, ku ucie-

sze dnych niezwykych wraeii czytelników.

Tego rodzaju powieci byy podówczas w modzie; romanse

takie, jak Eugeniusza Sue, pene niezwykych zawikaii i przygód,

pochaniaa publiczno. Przypomnijmy sobie, z jakim entuzyazmem

ocenia sam Kaczkowski w r. 1850 powie tego francuskiego pi-

sarza p. t. „Les enfants de Tamour". a nie pomylimy si twier-

dzc, e „Murdelio" pod tym wpywem si narodzi. W jego postaci

niema te zgoa narodowych cech polskich; jest to raczej typ mi-
dzynarodowego awanturnika, którego „dyabelsko" nie moe ju
dzisiaj nikogo przeraa, a raczej razi i nieraz mieszy, e mimo-

woli przychodzi na myl zoliwa, leez trafna uwaga Lucyana Sie-

mieskiego: „dziwny to jaki dyabe, którego ca robot i sztuk

jest porwanie starej baby i to nie do pieka, lecz na jakie ukryte

rozkoszne ustronie".

Mamy przed sob ciekawy list Kaczkowskiego
,

pisany ze

Zboisk d. 12. stycznia 1852, do Wincentego Rogaliskiego, w któ-

rym znajdujemy ocen Murdeliona i innych Nieczujowskich po-

wieci, pisan przez samego autora.

„Musz Pana — pisze Kaczkowski — nakoniec obznajomi

z mojemi robotami. Owo „Bitwa o Chorank. „Kasztelanice",

„Pan Puawski'' M, który bdzie drukowany w Albumie na pogo-

rzelców krakowskich, wyda si majcem przez Siemieskiego, „Pan

Bal", drukujcy si ju teraz w Dodatku do „Gazety Lwowskiej"

i innych kilkanacie tego rozmiaru powiastek, które w wikszej

czci gotowe, le u mnie w tece, formuj cay eyklus takich

powiastek, który nosi napis „Ostatni z domu Nieczujów". A jest

^) Kaczkowski zawsze mylnie tak pisa nazwisko Puaskich.
8*
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to po prostu curriculum citae ostatniego kontuszowego szlachcica,

wic jego i jego ssiadów historya. Ezecz ta nie wiem, czy w swo-

jej caoci wyjdzie tak prdko z druku, bo zawiera miejsca,

które by cenzury nie przeszy, a gdyby przeszy, to wymaga-

aby wielkiego nakadu, bo tego jest duo. „Murdelio" za, którato

powie zajmie sama tom spory, jest to iistorya oenienia si tego

pana Nieczui z pann Strzegock, stolnikównEzeczyck. mieszka-

jc naówczas z matk swoj i dziadkiem, szlachcicem od Oszmiany,

w Zwierniku. Powie ta, pomimo to, i w ni woyem e n i g m a-

t yc zna figur „Murdeliona", w którym uosabiam ide destruktywn,

której podówczas niektórzy Polacy mimo swej woli nieraz za na-

rzdzie suyli, nie bdzie lepsza od „Kasztelaniców", a to po pro-

stu dla tego, e caa rzecz w niej jest moja tylko inwency. Ale

tak, jako „fan Puawski"' osnuty na fakcie prawdziwym daleko

i daleko jest lepszym od „Choranki" i „Kasztelaniców". tak

znowu „mier Junaka", „Król Owsianych" i ta powie o Eoga-

liskich, do których si nastpnie zabior, o wiele przewysza

„Murdeliona", bo wszystkie trzy bd osnute na faktach, a nie na

iiiiaginacyi. Imaginacya jest to wóczka i dopiero na kanwie moe
co doskonaego wyrobi — czapki, woreczki etc. robione na dru-

tach zawsze nale do miernych wyrobów i jeszcze nigdy nie za-

dziwiy wiata" ').

Znaraiennem jest wielce to zdanie Kaczkowskiego, obniajce

znaczenie wyobrani w tworzeniu historycznych powieci. e on

w utworach swych powieciowych na tle dziejowem osnutych tu-

mi wyobrani, albo te j zamyka w granicach rzeczywistych

faktów, dajc im przed ni pierwszestwo, to wanie sprawiao,

e powieci te przecione byy nieraz kronikarskimi szczegóami,

staway si suchem opowiadaniem faktów, bez polotu i tej pla-

stycznoci, któr tylko fantazya twórcy da moe. Tej jednak za-

sadzie hodowa Kaczkowski a do koca, by jej wierny nawet

w ostatnich powieciach jak n. p. w „Abrahamie Kitiiju", który

mia by replik na wietne, tworzona w blasku twórczej wyobrani

malowida Sienkiewicza.

Z wymienionych w powyszym licie powieci, niektóre uka-

zay si pod zmienionymi tytuami, niektóre nie ukazay wcale,

jak owa zamierzona powie o Eogaliskich, o której jeszcze póniej

^) List ten udzielony mi zosta askawie przez prof. Uniwersytetu

Jagielloskiego, dr. Chrzanowskiego.
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mówi bodziemy, gdy Kaczkowski powróci' do tego pomysu w celi

wiziennej w r. 1861,

Co do „Murdoliona", to moe wanie dlatego ta powie cie-

sz3'ta sie najwiekszem wziciem, e w niej autor puci nieco wo-

dze fantazji i stworzy ow „enigmatyczna" jak j nazywa, posta,

majc by wcieleniem idei „destruktywnej". Gdyby jednak nie

owa domieszka „dyabelskoci", idea ta by.l'al)y zapewne moga sil-

niej oddziaa na sceptycznyci czytelników.

]*rzyzna naley, e powie ta jest lepiej od innyci zbudo-

wana, nie braknie tu wprawdzie hinycli epizodów, lecz cz
si one mniej lub wicej cile z caoci ; typy niektóre s ywe
i plastyczne. Do takici naley przedewszystkiem pan Wit Piotro-

wicz, starzec sdziwy, podtrzymujcy sabnc pami starym mio-

dem, a wtedy umiejcy opowiada o pizeszloci ywo i barw-

nie. Nie braknie mu zreszt zdrowego sdu o teraniejszoci, gdy

popiera konkury pana Nieczui o rk wnuczki, waciwie oceniajc

warto umysow bogatego starocica Lgoekiego
; gdy zachowa-

niem si swem i powag imponuje szla<*hcie oszmiaiiskiej
;

gdy

wreszcie umie zmian sw w postpowaniu ze stolnikow zazna-

czy, jak bardzo potpia jej wystpny sentyment dla gwatownika
Murdeliona, Inne, drugoplanowe postacie, jak bogobojnego misyo-

narza, starocica Lgoekiego i zaledwie kilku cliarakterystycznymi

rysami zaznaczonego Jnra z Borowiczek, wystpuj wyranie
i ywo.

AV tym czasie Ivaczkowski mia pewne nieprzyjemnoci z pras
warszawsk. Narzeka na to w licie pisanym d, 1, listopada 1852

do jednego z przyjació ^), „Czego clice odemnie „Dziennik War-

szawski"? — zapytuje z alem ^j. Posa mu przecie dwie powieci,

„Dziennik" na warunki si zgodzi, a potem bez wiedzy autora

sprzeda rkopisy M. B, Wolffowi i zosta duny 400 zp. —
„Dziennik Warszawski" uczyni zarazem Kaczkowskiemu zarzut, e
jedn i t sam powie kilkakrotnie drukuje, zmieniajc tyko ty-

tu. Na zarzut ten odpowiada Kaczkowski, e idzie tu wanie
o „Murdeliona", którego w tym czasie drukowaa „Gazeta War-

szawska". Otó autor wyjania, e powie t zacz pisa w roku

1) „Wdrowiec" r. 1896 nr. 40 „Kaczkowski o sobie".

-) Prawdopodobnie jest tu mowa o „Dzienniku warszawskim",
wycliodzeyiu pod redakcy Henryka Rzewuskiego, od r. 1851. Gó-
wnymi wspópracownikami byli : Wacaw Szymanowski i Julian Bar-
toszowicz.
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ubiegym i wstp do niej wydrukowaa „Gazeta Lwowska" p. t.

„dza dziedzictwa" •).

Wstp ten przedrukowa nastpnie warszawski „Magazyn

Mód". „Gazeta Warszawska" rozpoczynajc druk caej powieci, nie

moga'opuci tego wstpu.

W zwizku z t scysy z dziennikarstwem warszawskiem po-

zostaje list z 12 listopada 1852 r. wydawcy i naczelnego redaktora

„Gazety Warszawskiej-', Antoniego Lesznowskiego, na którego

rce przesa Kaczkowski pismo, odpowiadajce na zaczepki „Dzien-

nika Warszawskiego".

„Dzikuj Panu nasamprzód — pisze Lesznowski — za lis^

do Eedakcyi, który wydrukowawszy ju si zupenie przed publik

oczyciem z niegodziwoci poczynionych mi zarzutów. Numer

„Gazety", w którym go pomieciem przesyam Panu przy niniej-

szem, usunito tylko dclatora, lecz to lepiej, bo znów byoby za

mocno. Do tej pory nic wicej w warszawskich pismach ani o Panu,

ani o pracach jego, ani przytyku adnego nie byo".

„Wraenie listu Paskiego w „Gazecie" drukowanego, pioru-

nujco oddziaao na „Dziennik" i „Gazet Codzienn" ; to im

przetnie mono przedruku i ywienia si cudz prac. Skoro

t3^1ko pojawi si w pismach naszych co takiego wzgldem prac

Paskich, co zasugiwaoby na wzgld jaki — nie omieszkam prze-

sa Panu natychmiast — a nadto] zapewniam Pana, e na razie

sami Pana broni bdziemy, gdyby zasza potrzeba jakiej obrony,

czego wszake bynajmniej nie przewiduj. Artyku .1. M. w „Dzien-

niku" napisany by przez Eedakcy sam, jakto wiemy z pewno-

ci. — a najmocniej pomawiaj o to Wacka Szymanowskiego ^)

i niezawodnie z tej tylko lekkomylnej gowy wylecie moga taka

niedorzeczno ^).

Zaznaczylimy ju, e autor uczucie mioci okrela, jako si
fataln. Przypatrzywszy si jednak typom niewiecim, przedstawio-

nym w dotychczas omówionych opowieciach nieczujowskich, tru-

dno zrozumie, e wanie one wywoa mogy uczucia o sile tak

wielkiej i do tego jeszcze fatalnej. Wszystkie te typy s prawic

^) Patrz „Gazeta Lwowska" z r. 1852, Nr. 50 z 2. marca, da-

lej Nr. 51. 53. 54. 56. 57. 59. 60. 62. 63. 65. 66. 68. Porównywajac
z wydaniem warszawskiem Gebethnera i Wolffa (Wybór pism tom III.

z r. 1900) obejmuje „dza dziedzictwa nie tylko „Wstp do Murde-

liona" lecz i rozdzia I, powieci.

2) Póniejszego redaktora „Kuryera Warszawskiego".
^) Ze zbiorów Eapperswylskich. Ms.
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lioz wyjtku Itienie, banalne, bez wybitnego charakteru, a czasem

nawet nie ukazuj sie wcale, jak owa choraanka, o któr si toczy

„bitwa" na kielichy, a potem na szable. Starocianka Anna Bo-

yslawska w „Mou Szalonym" kochajca si od dziecka w Mi-

chale Strzeleckim, nie umie broni tej swojej mioci, nie chce jej

nawet wyzna przed matk; bez oporu, ulegajc jej woli, oddaje

sw rk Kitajgrodzkiemu i przez pierwszych lat par znosi nawet

z pogod sw dol. I)opiei-o póniej zaczyna pocicliu paka, a spy-

tana przez ma o tych ez przyczyn, nie chce mu jej wyzna,
podniecajc tem milczeniem porywy jego zazdroci. Gdy wreszcie

Kitajgrodzki poczyna wpada w szaleiistwo, Anusia, która dotych-

czas bya tak korna i „znaa obowizki dla swego ma i pana",

zdradza go, szukajc szczcia w objciach kochanka. Tego samego

kochanka, zostawszy woln po zgonie ma, odpycha bezlitonie

od siebie i skada luby zakonne. To wszystko dzieje si, jak gdyl)y

pomimo jej woli, jak gdyby po za ni, czy te pod wpywem uczu,

z kt('irycli ona nie zdaje sol)ie sprawy, a kt()rycli czytelnik take

dokadnie zrozumie nie moe. Widzi tylko, e ta Anusia, nie od-

znaczajca si adnymi, wybitnymi przymiotami, chyba tylko urod,

pospolita, a zacita, staje si bezporedni przyczyn zguby dwóch

ludzi, bez porównania od niej wyszych. Ona dw^a razy tylko wy-

stpuje ywiej a nawet gwatownie ; w obu razach na to tylko,

aby sytuacy pogorszy. Raz, gdy Kitajgrodzki kaza strzela do

jej kochanka, wpada do ma jak furya, czyni mu gwatowne wy-

rzuty, nazywa go katem, zesanym na mord „niewinnych"', —
powtóre. przed zoeniem lubów zakonnych, gdy na pó ju take

oszalay Strzelecki baga j rzewnemi sowy, by teraz, skoro jest

woln, zechciaa by jego on i wynagrodzi tyloletnie zniesione

przez ni cierpienia.

Ale Anna jest ju teraz gazem i nie dba o to wcale, co si

stanie z tym zrozpaczonym kochankiem. Ona mówi teraz o odzy-

skanym wasnym spokoju ducha i nawet dzikuje Bogu, e pozwo-

li jej zapomnie o wiernym swym wielbicielu. .Tak obud sw,
udan pokor i zacitera milczeniem doprowadzia do szalestwa

ma, tak teraz t dbaoci o wasny spokój, doprowadza do szau

rozpaczy i marnej mierci towarzysza swych lat dziecinnych.

•Jeszcze bledsz od niej jest Anulka Ostrowska ze „Swatów

na Eusi". Umie ona wprawdzie kocha si w Janie Otarzewskim

i szczebiota z nim wesoo, udzc si nadziej uagodzenia oporu

ojca, lecz na aden czyn samodzielny si nie zdobywa; potrafi tylko
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jkn i umrze w objciach ukochanego, gdy ten przybywa wy-

zwoli j z niedoli.

A wreszcie stolnikowa Strzegocka — idea Murdeliona. To istna

kopalnia, czy, jak si Chmielowski wyraa, szkatua sprzecznoci.

Zrazu przedstawia si nam jako pena powagi matrona, wzorowa

gospodyni domu, przywizana gorco do staruszka ojca, okazuje si

w dalszym cigu lekkomyln niewiast, która prz3g'muje faszy-

wego mnicha. Murdeliona. we wasnej sypialni, wymaga od niego,

niewiadomo dobrze z jakich powodów, aby na ni jeszcze dziesi

lat czeka, pozwala jednak mu si porwa, jak niewiadoma dziew-

czynka i oburza si wreszcie na swych wybawicieli, za to, e j
ze szponów dyabelskiego kochanka wyzwolili. Nieuzasadnionym

oporem przeciw maestwu swej córki z Nieczuj, staje si powo-

dem ich dugich udrcze, — jak te niewtpliwie jest przyczyn

wielu wystpków Murdeliona.

Inne typy niewiecie, drugoplanowe, a nawet i ukochana

Kieczui Zosia, to s raczej cienie, zarysowujce si blado na tle

banalnej naiwnoci.

Jej siostra Zuzia odznacza si chyba tern, e pisa nie umie,

a ochmistrzyni, dawniej stolnikowej, a potem Zosi, bardzo nieszcze-

gólnym przymiotem, bo jest przekupna i za pienidze Murdeliona

uatwia miosne jego schadzki z nadobn córk pana Wita. —
Zaiste, nie by szczliwym pan Nieczuj. e tylko takie postacie

kobiece spotyka w swych po kraju wdrówkach, a ród niewieci

nie moe by mu bardzo wdziczny za to, e go w takich nieza-

szczytnych egzemplarzach pamici potomnych w opowiadaniach

swych przekaza.

„Gniazdo Nieczujów" powinno by waciwie rozpoczyna t
ca sery opowiada pana skarbnikowicza zakroczymskiego. Jestto

bowiem do szczegóowa kronika rodu Nieczujów, opis domu i ro-

dzinnego ycia w Bóbrce i historya wyjcia za m siostry narra-

tora panny Jadwigi. Ta panienka, dobra wprawdzie i skromna,

niczem jednak wybitnem si nie odznacza, a nawet, zdaje

si, w swoich wasnych uczuciach rozpozna si nie umie. Stara

si o ni dwóch modych ludzi : Jdrzej Wisocki czeni-

kowicz sanocki i Krzysztof Michaowski stolnikowicz sandomier-

ski. Serce naiwnej Jadwisi zdaje si wprawdzie skania ku Mi-

chaowskiemu, ale gdy ten, zniewolony gr losow, od konkurów usu-n si musia, zgadza si bez oporu polubi Wisockiego. I oto ter-

min lubu naznaczony, zjedaj si gocie a nawet tacy dygnita-

rze jak wojewoda Ossoliski, hetman Branicki i ksi biskup
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krakowski, których pod skromny dach dzierawcy bobreckieg-o spro-

wadzia — polityka kaptowania szlachty. Wszyscy czekaj na pana

modego; czeka i biedna Jadwisia, modli si i pacze, bo jej serce

cignie kii Michaowskiemu, który na wesele jako go przyby.

Pan Nieczuja w niemaym jest ambarasie, bo pana modego jak

nie wida, tak nie wida, a ju i przedtem docliodziy wieci, e
lekkomylny jian Wisocki, wyjechawszy na Podole w jakich ma-

jtkowych s)»rawach, rozpocz tam zabiegi o rek(j niejakiej panny

Czyównej, zapomniawszy snad o swych zrkowinach w sanockiem.

(iniewa sie tedy i odgraa pan skarbnik, ale e jest sowny, po-

stanawia czeka na Wisockiego do pónocy. Spoyto wic wspa-

nia kolacy, szlachta pije, co szyja strzyma, a wtem i pónoc
bije. Castts faaUs, — i)anna Jadwiga, skompromitow^ana, osi
gotowa na koszu. Ale od czegó Michaowski? On staje na*miejscu

Wisockiego ku uszczliwieniu Jadwisi a take i jej ojca, który

pana stolnikowicza sandomierskiego wielce umiowa sobie, a ksi
biskup krakowski na poczekaniu czy mod par lubem dozgon-

nym. Okazao si dopiero póniej, e pan Wisocki przyby nie

móg, bo nie by ju wtedy w liczbie yjcych, zgin: bowiem

w pojedynku z konkurentem panny Czyównej, Zabielskim. Pastwo
Micliaowscy yli odtd szczliwie, a co roku, w dzie zgonu Wi-

sockiego sprawiali naboestwo aobne za jego dusz.

Po awanturach dyahelskiego Murdeliona, powiastka ta, wpro-

wadzajca czytelnika w pogodniejsz atmosfer wiata szlacheckiego,

oddziaywa umierzajco, chocia pojawienie si w dworku dzier-

awcy Bobrki najwyszych dygnitarzy Ezeczypospolitej poszy po-

niekd ten nastrój, wprowadza ywio nowy, wysoce polityczny,

a przewyszajcy o wiele zakres mylenia zacnego pana skarbnika.

Ukazanie si na widowni trzech dygnitarzy w chwili upadku partyi

saskiej, po mierci Augusta III., w chwili stanowczego zwycistwa

familii, wymagaoby szerszego ta, wyraniejszego uwypuklenia,

W skromnych cianach dworku bobreekiego i wród biesiadujcej

i politykujcej bez adu szlachty, ksi biskup krakowski, pan

lietman i pan wojewoda wygldaj na maryonetki, a to, coby l3yo

najwaniejszem i dla ich ówczesnego stanowiska najbardziej zna-

miennem, najciekawszem za dla czytelnika, wypowiadaj midzy
sob w jzyku francuskim, którego pan skarbnikowicz nie zna,

wic i treci tych rozmów powtórzy nie moe.
W okrutne natomiast zawikania wprowadza nas. znowu dwu-

tomowa powie p. t. „Starosta Hoobucki". Tu ju imp. Nieczuja

uchodzi nieco w cie ; tu ju bohaterowie powieci wystpuj sami,
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mówi i dziaaj sami za siebie, bez interwencyi jtana skarbniko-

wicza, który w waciwej akcyi nie bierze ju udziau i nawet nie

moe by jej naocznym wiadkiem, trudno mu bo\viem pody
w lad za panem Jackiem Jahotkowskim, starost hoobuckim,

snu si za nim po pokojach królewskich, miesza si do rozmowy

ze Stanisawem Augustem, Naruszewiczem, Wgierskim, Trembec-

kim, albo szpera w aktach kaneelaryi królewskiej. Tylko we wst-

pie przemawia jeszcze p. Nieczuja i przyznajc po raz pierwszy,

e za czasów saskich wiato w narodzie zagaso a zakorzenio si

pijastwo, które jednak w poprzednich swych narracyach traktowa

tak bardzo pobaliwie, chwalc bez zastrzee rozmaitych Der-
gowskich i Chojnackich za ich bujn „fantazy", — twierdzi, e
w epoce Stanisawa Augusta górn cz narodu ogarn „jaki

sza pijany" pod wpywem którego postanowiono wyrugowa to

wszystko, co byo dawniej a wprowadzi „nowoci"'.
Pan skarbnikowicz zdaje si nie dostrzega chlulmych usio-

wa, by zgaszone za czasów saskich ^wiato" na nowo roznieci,

nie widzi w niczem postpu, natomiast wywiera cay gniew swój

na naladownictwo stroju i obyczajów francuskich. Obraz zepsucia,

jakie te „nowoci" wprowadziy do Polski, jirzedstawia p. Nieczuja

ju nie sam, lecz za porednictwem przyjaciela swego p, Jacka

Jahokowskiego podstarocica gnienieskiego a póniej hoobuckiego

starosty. I ten p. Jacek jest gównym bohaterem powieci. Po

mierci ojca, ma uczonego i skrztnego zbieracza staroytnoci,

oddziedziczywszy po nim znaczny majtek ziemski i sporo goto-

wizny, oprócz drogocennej biblioteki i zbiorów, wyjeda p. Jacek

do Warszawy, gdzie dziki reputacyi ojca i protekcyi swego

brata ciotecznego, gonego podówczas poety, szaml)elana Kajetana

Wgierskiego, znajduje bardzo uprzejme przyjcie i dostaje si na-

wet na pokoje królewskie. Ale tu wanie wpada w sida intrygi.

W zamian za cenne zbiory ojcowskie i bibliotek nadaje mu król,

za zoliwem poduszczeniem Trembeckiego, starostwo houbuckie.

w którego posiadanie wszake Jahokowski wej nie moe, zajte

jest bowiem jjer nefas przez niejakiego p. skiego, który dobro-

wolnie ustpi si nie chce. Jahokowski do ywego tem dotknity,

zamierza przemoc wej w posiadanie nadanego mu starostwa

i przy czynnym wspóudziale przyjaciela swego Kurdwanowskiego

organizuje zbrojny najazd na owe Hoobuki.

Na to jednak nie zezwala sam król. Hoobuki bowiem le
na pograniczu, a taki zbrojny napad mógby atwo wywoa nie-

mie komplikacye polityczne. Obiecujc wic Jahokowskiemu sto-
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sowne wynagrodzenie, nakazuje iim odstpi od szturmu na Ho-

ohuki. Obietnica ta pozostaje oczj^wicie niespeniona, p. Jacek

odchodzi z kwitkiem i udaje sio na ukrainne kresy, aby w walce

z liajdamakami zapomnie o doznanej krzywdzie. — Dopiero w kilka

lat póniej dochodzi Jacek, na podstawie dobrowolnej ugody z s-
kim i za sowita oplata, do posiadania nadanego mu starostwa. —
Wszystko to ma by, zdaje si, satyr na bezrzd w ówczesnej

Polsce i niemoc administracyi królewskiej; w rzeczywistoci jest

bardzo niesmacznym i mato prawdopodobnym epizodem.

Z t walk o starostwo czy si historya nieszczliwa ej mi-

oci Jacka, któr jego modziecze serce rozgorzao dla niejakiej

panny Petryny. dalekiej kuzynki pana starosty Jaorlickiego. Panna

Petryna, wychowana w skromnym dworku poborcy cowego, mie-

szczanina lubelskiego, odziedziczya snad ze krwi matki, szla-

chcianki dobrego rodu, cho skromnej i cichej, wielkie rozumienie

o sobie i wysokie pretensye.

Odrzuca wic starania o sw rk zacnego aplikanta sdowego
•ukowskiego, a przyjmuje propozycy starosty Jaorlickiego. który

j umieszcza w swym domu w charakterze towarzyszki swej cho-

rej ony. Wkrótce potem wyjeda Petrynka wraz z Jaorlickimi

do wód zagraniczuych, do Woch , Szwajcaryi i innych krajów,

a spróbowawszy mocy swych wdzików na jakim lordzie Angliku,

który wszake umia w' czas sie wywika, wi"aca do Warszawy,

pewna ju siebie, z gówk niedouczon, ale umiejc sprytnie

z nachwytanych wiadomoci korzysta, wu'aca mistrzyni w kokie-

teryi. Chwyta w swe sida najpierw kasztelanica Hilzena, a potem

starost Jahokowskiego, obu za w krótkim czasie, obaamuciwszy,

porzuca. Czytelnik nie pojmuje zrazu powodów takiego postpowa-

nia panny Petryny, bo obaj ci konkurenci, to chyba niespodzie-

wana zgoa partya dlu córki poborcy z Lublina.

Zabiegi jej o pozyskanie Jacka s istotnie niezmordowane i bar-

dzo wyrane, niektóre jednak sprawiaj nieco komiczne wraenie,

jak np. owa wszczta przez ni dyskusya o Janie Jakóbie Rousseau

i skromne przyznanie si do „grzechu", e czyta w-anie „Now
Heloiz", na co z min powan doradza jej starosta hoobucki,

by przeczytaa sobie jeszcze „Contrat Social" i Emila, a wreszcie,

znajdujc widocznie, e to uzupeni edukacy modej panny, jego

„Confessions". Nie wiemy, czy panna Petryna posza za ryzykown
rad swego konkurenta, — ale nagle si zmienia i gdy zakochany

Jacek wprost z kresów ukrainnych pdzi na skrzydach mioci do

Karlsbadu, gdzie podówczas bawi starostwo Jaorliccy z pikn
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kuzynk, zamiast zalotnego umiechu na jej twarzy, widzi zimn
obojtno, a w zachowaniu si wprost brutaln niegrzeczno.

Wszystkie umiechy i zalotne spojrzenia piknej panny skierowane

s teraz ku bogatemu kupczykowi z Pragi. Na to pan starosta ho-

obucki odpowiada gestem, którego chyba nie nauczy si na poko-

jach królewskich. Oto „odchrzkn, plun z lekka na fotel i wy-

szed z salonu". Dugo si jeszcze potem wloka ta historya mi-

osna a skoczya si tragicznie dla Petryny. Okazao si w kocu,

e gównym motywem jej dziwacznego postpowania z Hilzenem,

Jahokowskim, a wreszcie z bogatym kupczykiem z Pragi, byo to,

e oni wszycy suyli tylko za parawan, majcy ukrywa jej amory

ze starym wujaszkiem, starost Jaorlickim. A gdy cigle chorujca

starocina zamkna wreszcie oczy na wieki, starosta gotuje si po-

lubi Petryn, która zdaje si by u szczytu marze. Tymczasem—
katastrofa ! Starost zabija apopleksya wanie w chwili, gdy wspa-

niaym ekwipaem, hucznie i dwornie, przybywa na wesele. Na

widok trupa Petryna oczywicie mdleje, a odepchnita od wszystkich,

wraca do Lublina, do matki. Tam spotyka j ostatni zawód — to-

warzysz jej lat dziecinnych. ukowski, dawniej odepchnity przez

ni ze wzgard, teraz ju usidli si nie da. Petryna w smutku

i ndzy zakoczya swój awanturniczy ywot w Lublinie.

A pan starosta hoobucki? Temu powiodo si wcale dobrze.

Po rozczarowaniach doznanych w Warszawie, powróci on do swej

wioski rodzinnej i przypomnia sobie nareszcie, e w najbliszem

ssiedztwie mieszka pan stolnik opoczyski z urocz córk Helenk,

której zabawy dziecinne on niegdy dzieli. czyo ich najpierw

uczucie, jakby braterskie, na którego gruncie rozwija si pocz
ywy sentyment, przerwany nagle wyjazdem Jacka do Warszawy,

zabiegami o starostwo hoobuckie a wreszcie pomiennym afektem

dla panny Petryny. Dawna jednak mio dla dobrej Helenki obu-

dzia si teraz w rozczarowanem sercu Jacka a po zwalczeniu

pewnych przeszkód, stawianych przez obraonego stolnika, uwie-
czona zostaa lubem i hncznem weselem.

Tak jest ta duga, dwutomowa powie, bardzo nieskadna

w budowie a rozwleka w treci. Zmieni si tu nieco pan Nie-

czuja ; z pogodnego szlachcica hulaki, rbacza, sta si surowyjn

moralist, potpiajcym wszystkie zmiany, jakie si dokonay w okó
niego. Gównym kamieniem obrazy jest, wedug niego, strój fran-

cuski i pudrowane peruki. Surowy w sdzie o królu, potpiajcy

bezwzgldnie kultur zachodni, w historyi nadania starostwa ho-

obuckiego pitnuje niemoc czy niedostwo rzdów ówczesnych.

I



J25

W blado naszkicowanych sylwetkach takich hidzi, jak Naruszewicz,

nie znajduje ta bezwzgldna krytyka przeciwwagi, — wszystko jest

ze i zepsute, a ju najbardziej zepsutemi s kobiety, przedstawione

w takich typach jak hipokrytka, udajca pobon rozpustnica, pod-

komorzyna kaliska i zalotna a próna Petryna. Te dwie postacie,

narysowane barwnie i ywo, chocia nie zawszo konsekwentnie,

postacie w najwyszym stopniu ujemne, wysuwaj si poród ty-

pów kobiet nieczujowskich na plan pierwszy i blaskiem swym g;;-

sz niemiae, szczebioczce naiwnie, lub szlochajce rozpaczliwie

Helenki, czy Zosie. Stanisaw August ze swojem majestatyc/.iiem

„my" na ustach, nawet w rozinowach prywatnych, wyglda jak

raaryonetka; mryonetkami te s i inne dworskie postacie, —
tylko jeden mody szambelan Wgierski odcina si na tem szarem

tle ywiej, sympatyczniej, moe nawet nad zasug, a nie zawsze

zgodnie z tem pojciem, jakie móg sobie wyrobi czytelnik o auto-

rze „Organów". Za mao w nim rozpustnej werwy, za duo re-

fleksyi i powagi.

I oto ju jestemy u „Grobu Nieczui". Powie znowu dwu-

tomowa a jeszcze bardziej w swej budowie nieskadna, ni poprze-

dnia. Obejmuje ona epok niezuiiernie ciekaw, epok przeomu po-

j i zasad spoecznych (1793— 1797), której obrazu jednak nie

daje, cieniajc swój widnokrg do rzeczy drobnych, wypadków

domowych ludzi maych, którzy jeli bior udzia w wielkich zapa-

sach, czy to na polu bitwy, czy dyplomatycznem, czyni to jakby

za kulisami powieci, po za jej gównym tokiem. Ztd te nie wi-

dzimy tu ani razu wystpujcego Kotaja, nie znajdujemy wzmianki

o Staszicu. Z powieci tej czytelnik nie nabierze najmniejszego

nawet pojcia o kiekujcych wielkich ideach w spoeczestwie, d-
cem za przewodem takich Stasziców lub Czackich do przetwo-

rzenia si i oparcia na nowych podstawach, na zasadach podnie-

sienia stanu trzeciego, przemysu, owiaty w ogóle, emancypacyi

stanu wociaskiego. O tem wszystkiem gucho w tej powieci,

która na podstawie ustnych opowiada jeszcze yjcych wiadków,

przedstawia, ju po mierci Nieczui, dzieje ostatnich lat jego ycia.

Dziwnie piknym i wzruszajcym jest sam wstp do tej powieci,

w którym autor bierze niejako za rk czytelnika i mówi: „Jakom

ci niegdy oprowadza po zamkach i dworach i pokazywa dawne

ycie ludzi, — tak ci dzi ca t ziemi, jakby na doni po-

ka i tego starca grób ci poka i jeszcze jedn powie o nim

samym opowiem". — Eozrzewniajcy jest równie epizod w roz-

dziale I, gdy Nieczuja, wróciwszy z ostatniej wojny, bardzo przy-
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gnbiony, do swojej Bobrki, szabl odpasa i rzuci j midzy stare

graty do skrzyni, plczc... Wogóle ten podstarzay Nieczuja jest

w tej powieci daleko sympatyczniejszy od dawniejszego hulaki-

rbajly, syjnpatyczniejszy od caego swego otoczenia, a nawet od

siostry swej Jadwigi, która niegdy w tak niespodziewany sposób,

zamiast niemiego sobie, narzeczonego Wisockiego. polubia Mi-

chaowskiego, który jej bardziej przypad do serca. Otó teraz,

owdowiawszy, zmienia si na niekorzy. Jest uparta i kapryna

a ma skonno do ycia nad stan. to te huczny prowadzi dom

we Lwowie, niby dla wprowadzenia w wiat piknej córki swej

Stanisawy. Ta urocza dziewica niczem si zreszt, prócz urod,

nie odznaczajca, ma dwóch zapalczywych wielbicieli. Jeden z nich

dzielny i szlachetny modzieniec, dobrego rodu i pokanej fortuny,

Jdrzej Eudnicki, od razu pozyska serce panny. Drugi, niewiado-

mego pochodzenia, pó Polak, a pó Francuz, nazywa si Fabri-

cius. Mówi o nim. e jest modziecem niesychanych zdolnoci,

cieszy si protekcy ks. Hugona Kotaja, ale nikt nie umie po-

wiedzie, skd si on wzi na wiecie. To modzieca ambitnego

okrutnie trapi, to te z namitnoci oddaje si poszukiwaniu swego

ojca. Z równ namitnoci kocha si on w piknej Stanisawie

a przez pó powieci wywiera wraenie czowieka bez skrupuów,

niemal demonicznego usposobienia, który wszelkimi moliwymi
rodkami chciaby zdoby stanowisko w wiecie. Zabiegi te i nie-

fortunny jego afekt dla panny 3Iichaowskiej wypeniaj znaczn

cz powieci. Z drugiej strony Eudnicki, posiadajcy wzajemno
panny Stanisawy, spotyka na swej drodze rónorodne trudnoci.

Gówn za przeszkod jest tu wojewodzianka Melania, której oj-

ciec by opiekunem jego dziecistwa, ona za najlepsz siostr

i towarzyszk jego od kolebki, Kocha go ona szczerze i gboko,
ale obdarzona wielk si woli, dostrzegszy mio Eudnickiego

dla Stanisawy, postanawia si powici i udajc zupen swobod,

zgadza si na polubienie bogatego lecz podstarzaego wdowca,

starosty bezkiego.

Odbywaj si huczne zrkowiny, — lecz powicenia tego

zacna Melania przey nie moe. Po zrkowinach zapada na zdro-

wiu i — umiera, a tej mierci Eudnicki spokojnie znie nie zdoa.

Postanawia odby „pokut" za t mier, której sta si powodem,

rzuca przeto rozkochan Stasi, dom i ojczyzn i idzie walczy pod

zwyciskim sztandarem Napoleona. W toku kampanii ^voskiej,

omal nie zgin, ocalony heroicznem powiceniem Fabriciusa,

który zaniechawszy bezowocnego poszukiwania ojca i stanowiska
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w Polsco, walczy równie w armii francuskiej i walecznoci swoj
zdobywa gone imi, wysoki stopie wojskowy i stanowisko, które

sam sobie zawdzicza, Z demonicznego modzieca i samolubnego

kiiryerowicza, staje si wzorem bohaterstw^a i szlachetnoci. Oca-

liwszy ycie Rudnickiemu, staje si jego najserdeczniejszym przy-

jacielem, bo wyzbywszy si szczliwie swej niefortunnej mioci
dla Stiinisawy, przesta by tem atwiej jego rywalem, e w jego

sercu zaczo ju kiekowa inne uczucie dla siostrzenicy starosty

bezkiego, zacnej panny Ernestyny. Rudnicki, wygoiwszy si z ran

cikich, powraca wreszcie do kraju i polubia oczekujc na
wiernie Stanisaw.

Fabricius walczy jeszcze w legionach; z ich resztkami przy-

bywa do Marsylii i tu najniespodziewaniej odnajduje ojca w osobie

tego wanie bogatego starosty bezkiego, który mia zamiar po-

lubi nieszczliw Melani. Starosta bezki tym razem nie odpy-

cha go od swego serca, uznaje go naj formalni ej i pozostawiajc

mu majtek wielki i imi, na jego rkach umiera. Teraz oczywicie

Fabricius wraca do kraju i polubia za dyspens kuzynk swoj
zacn Ernestyn.

W tych wszystkich wypadkach, pogmatwanych najdziwaczniej

i spltanych, stary Nieczuja odgrywa niepoledni rol, najczciej

jako rozjemca i porednik, nie zawsze szczliwy. W ogóle sprawia

on nam nie jedn niespodziank. Wróciwszy z ostatniej wojny,

rozczuli nas gdy szabl sw^ rzuci midzy stare rupiecie i chcia

zamkn si w samotnoci ze swym beznadziejnym smutkiem. A
oto naraz, na wezwanie siostry wyjeda z ni i Stasia do Lwowa,
tam si nadspodziewanie oywia, bierze udzia w yciu towarzy-

«kiem i wiatowem, zniechca si do swojej tak przedtem ukocha-

nej i z wielkim trudem nabytej Bobrki, sprzedaje j, urzdza sobie

w klasztorze I^eformatów w Zagórzu, cel, opatrzon napisem

:

„Grób Nieczui" i znakiem herbowym, tam skada cae swoje mie-

rnie w skrzyniach, rozporzdza tym swoim majtkiem w testamen-

cie i — znika. Ze zdumieniem czytamy, e ten starzec bra jeszcze

udzia w kampanii w poudniowych Woszech, by w Ezymie i na

brzegach Sycylii, by w Marsylii przy rozproszeniu legionów i wró-

ci dopiero w jesieni 1813 r. Nie zasta ju przy yciu siostry swej

Michaowskiej, zabawi jeszcze czas jaki w domu szczliwych
w poyciu Jdrzeja i Stasi, lecz osiedli si tam nie zdoa. Zam-
kn si wreszcie w swojej celi w zagórskim klasztorze i tam iy-

wota dokona.
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Ale nie tylko sam skarbnik sprawia nam niespodzianki. Zu-

penie niewytumaczon metamorfoz przebywa tak zrazu niesym-

patyczny, podejrzany Fabricius; nie zbyt wyranym w postpowa-

waniu jest pan Jdrzej Eudnicki. który postanowiwszy „pokutowa'^

za mier 3Ielanii, chocia w tem adnej nie ponosi winy, skazuje

na tak sam „pokut" rozkochan Stasi i naraa j take, tym

razem z ca wiadomoci, na mier z zawiedzionej mioci.

Stasia, wierzca mu jednak lepo, umiaa na szczcie czeka i do-

czekaa si. Posta to bez wyrazu, anemiczna i blada cnota.

Niespodziank jest równie panna Ernestyna, która wycho-

wana przez lekkomyln, prón i z matk, umiaa w sobie wy-

robi charakter niepospolity i wielki rozsdek. Niewiadomo zgoa

skd to wszystko wzi si mogo. — W ogóle w tej powieci

peno jaskrawych nielogicznoci, nadzwyczajnych przygód i wyda-

rze, jak n, p. ów nagy lub starosty belzkiego w Winiczu z córk
ksicego oficyalisty, Francuza p. Durand, lub wymuszony przez

pana Nieczuj, mieszajcego si tu, w imi litociwej sprawiedliwo-

ci, w zgoa obce sobie rzeczy.

Z postaci wystpujcych . nie gówne osoby, lecz uboczne,

drugoplanowe, krelone z werw i charakterystycznerai znaczone

cechami, wraaj si w pami czytelnika.

Tak dobrze postawion postaci jest np. wojewoda inflantski,

albo zdzieciniay stary Eudnicki, zahukany przez on a pijcy „na

frasunek". Gówne osoby, pomimo dugich i nieraz nucych opi-

sów i okrele, s po najwikszej czci, jak np. Jdrzej Eudnicki,

rysowane blado, szablonowo, a przy caej swej tynie rycerskiej,

pacz nieraz jak dzieci i szlochaj jak baby. Pacze Nieczuja, szlo-

cha rycerski Jdrzej i demoniczny a potem bohaterski Fabricius,

wtóruj im oczywicie kobiety. To historyczne i spoeczne, którebj

mogo by niezmiernie ciekawe, niknie najzupeniej w tej powieci,

po za wypadkami i zdarzeniami prywatnej natury, spitrzonymi

bez artystycznego adu. W ogóle, rzec mona, e z cyklu nieczu-

jowskicli powieci. „Grób Nieczui" jest najsalisz, pomimo piknego

wstpu i kilku adnych epizodów. Jzyk tutaj jest, jak w innych,

opowiadaniach Nieczui, peen barwy i kolorytu, chocia nie wolny

od wytknitych ju przez nas bdów gramatycznych i germaniz-

mów. Dyalogi s prowadzone we wszystkich tych powieciaci sztu-

cznie, damy i panowie mówi okresami dugimi i zaokrglonymi

nad podziw, a gdy im si zdarzy popisa si francuzczyzn to naj-

czciej — Boe odpu! Nawet Murdelio, czowiek byway w wie-
cie, który znaczn cz ycia za granic spdzi, witajc si z p.
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Fredro podstolim przemyskim pyta go : „ Gomment vous va ?" —
A p. Fredro odpowiada : „Tout a fait comnie vous".

Reasumujc nasze wraenia z cyklu nieczujowskiego, musimy

stwierdzi, e jeli pierwsza z nich „Bitwa o choranke*' poci-

gaa werw, zaciciem, niezwykym rozmachem w obrazowaniu

obyczajów szlacheckich, jeeli „M szalony" i „Murdelio" mogli

interesowa barwnem przedstawieniem niezwykych postaci i y-
woci opowiadania, jeeli powieci te, powitane z tak sympaty
przez czytajc publiczno i z takiemi pochwaami przez krytyk

wspóczesn, zapowiada sie zdaway nowe i niezwyke zjawisko

na horyzoncie powieci polskiej, to oczekiwa tych nie zici autor

ani w „Starocie Hoobuckim", ani w „Gniedzie Nieczujów", ani

w „Grobie Nieczui". — Coraz mniej temperamentu, coraz wicej

rozwlekoci, coraz mniej barwy, coraz luniejsza budowa, coraz

bledsze charaktery. — Doliczywszy do tych gównych, mniejsze

powiastki jak „Pan Bal", „Basia Karsznicka", „Kuchmistrz Litew-

ski, „Edmund Chojnacki", które nie przynoszc nienowego, s po

wikszej czci suchem, kronikarskiera opowiadaniem, moemy zda
sobie spraw z caego tego cyklu powieci sanockich i odpowie-

dzie na zapytanie, czy Nieczuja moe by uwaany, jak tego do-

maga si sam Kaczkowski, jako „idealny typ niezawisego szla-

chcica onierza-patryoty "

.

Ideaem niewtpliwie nie jest, ani te zupenie niezawisym.

Bardzo uniony wzgldem swego jurisdatora, wojewody Ossoli-

skiego, naley te za jego przewodem do partyi saskiej i suy
mu wiernie w kadej potrzebie, a na sprawy krajowe patrzy z punktu

widzenia niezmiernie ciasnego. Widzi drobne sprawy i niemi gó-

wnie si zajmuje; maych ludzi przedstawia dobrze i wiernie; nie

ma jednak do miaego i niezawisego sdu, by wyszych od sie-

bie naleycie oceni, std te i rysunek ich jest zwykle bladym

tylko szkicem. Wszelkie idee wysze, które wanie wówczas, gdy

Nieczuja dojrza i doszed mskiego wieku, jn kiekoway w spo-

eczestwie, nie miay do niego przystpu; ani razu nie wspomina

o gotujcych si i zamierzonych reformach ; nie interesowa si
ani dziaalnoci Staszica, ani zasadami, które w licznych broszu-

rach pod pseudonimem Odrowa rozszerza Micha Czacki. Religij-

no jego polegaa gównie na objawach zewntrznych, pielgrzym-

kach do miejsc witych i tym podobnych praktykach, ~ nie sigaa
gbiej i nie wpywaa na czyny, — godzia si z pijatyk, bur-

damj, najazdami, pojedynkami. Ojciec jego stary stolnik, nie by
równie w postpowaniu konsekwentny. Konfederacy Barsk po-

Zygmiant Kaczkowski i jego czasy. 9



3 30

tpia, synowi nie pozwoli )3ra w niej udziau. Gdy syn upiera

si przy swojera, stary stolnik rzek mu: „Konfederacya leska —
t. j. napad szlachty sanockiej na zamek Ossoliskiego w Lesku —
jest burda maa, a konfederacya barska jest burda wielka, a ja

mojej krwi w burdach zaprawia si nie dam" ^), Pomimo tego

i ojciec i syn w konfederacyi barskiej uczestniczyli, — W ogóle

i ojciec i syn Nieczujowie ani w zachowanin si, ani w pogldach,

mimo rónicy wieku i czasu, nie róni si zgoa i tworz posta

jednolit, dalek jednak od „idealnego typu niezawisego szlachcica

onierza-patryoty".

Niewtpliwie Nieczuja sympatyczniejsz}^ jest od Soplicy
;
pro-

stot sw, szczeroci i wesoym humorem, zjednywa sobie yczli-

wo czytelnika, tak, e mu z pewnym alem przychodzi egna
starca, gdy poczuwszy si w obcym w nowem spoeczestwie i od-

miennych stosunkach, idzie si zamkn w celi klasztornej, jak

w grobie. A jednak czuje czytelnik, e Nieczuja jest jakby echem

Soplicy, e ten ostatni jest oryginaem, a ten pierwszy, to z pe-

wnemi odmianami, kopia, e gdyby nie byo „Pamitek-' czenika

Parnawskiego, nie byoby Nieczui, jak nie byoby „Obrazów Chodki"

i wielu gawd Pola, e Ezewuski, chocia najmniej sympatyczny

i nieraz na potpienie zasugujcy, to mistrz, a wszyscy nastpni

„gawdziarze", to mniej lub wicej samodzielni, lecz zawsze od

niego zawili — uczniowie.

Powieci nieczujowskie zjednay gównie popularno Kaczkow-

skiemu. Przyczynia si do tego niewtpliwie w znacznej mierze

nie tylko pochlebna krytyka takich pisarzy, jak Micha Grabowski,

Zenon Fisz, Kraszewski i Korzeniowski, Tyszyski i inni, lecz

take i sama szlachta sanocka, która w powieciach tych znalaza

history wasnych rodów, nieraz upikszon a czstokro popart

genealogicznym wywodem. To niezawodnie zapewnio poczytno
i dawao rozgos po dworach i dworkach sanockich.

O tej poczytnoci nieczujowskich powieci i sympatyi, jak
zdoby sobie ich autor, zwaszcza w sanockiera, zawiadczy chyba

najlepiej list wybitnego tamtejszego ziemianina, wydawcy „Wize-

runków znakomitych ludzi w Polsce" i autora „Pamitnika", Ksa-

werego Preka. List ten, pisany z Sielca 1. maja 1855, brzmi, jak

nastpuje

:

') „Ma szalony" wvd. Gebethn. i Wolffa w Warszawie. Tom L
str. 247.
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„Wielnony Moci Dobrodzieju! — Czytanie powieci WPana
Dobrodzieja wydanych, tak mocne zrobio mi wraenie ; tak wiele

wspomnieli obudziy w mej duszy opisy, przedewszystkiem mi dro-

giej ziemi Sanockiej, e chocia nieznajomy omielam sie zoy
WPanu Dóbr. najszczersze podzikowanie za urocze chwile pocie-

chy, które Jego utworom winien jestem. — Urodziem si i wy-

chowaem w Nozdrzcu ned brzegami Sanu i na tej ziemi, której

dzieje Pan tak piknie malujesz i to z epoki tak mao jeszcze

znanej — jest barwa miejscowa, jest wierne odbicie charakterów

i jakby wo przeszoci rozlana w powieciach Pana, które mi ywo
przypomniay moje lata dziecinne i ustne podania z owych cza-

sów, w pamici mojej przechowane. — Syszaem e WPan Do-

brodziej by w Sdziszowie u Wgo Eogaliskiego, auj bardzo,

i nie wiedziaem wtenczas o tem. — Jeeli Pan jeszcze kiedy

zawitasz w te strony, racz wspomnie sobie, iby mnie uszcz-

liwi askawemi odwiedzinami swerai. Mieszkam w wiosce Selce.

posiadoci mojej, o wier mili od miasteczka Sdziszowa, od lat

kilkudziesit pisz dziennik i pamitniki moje, posiadam zbiór ry-

sunków tyczcych si rzeczy krajowych, a mianowicie wizerunki

i szkice przezemnie samego z natury krelone, tworzce niejako

galery wspóczesnych, pomidzy któremi znalazby Pan wierne

rysy nie jednej z osób w Twoich piknych powieciach potomno-

ci przekazanych. Moe te zbiory moje nie byyby bez interesu

dla WPana Dóbr. a przynajmiej sprawiy mu chwilow rozrywk,

proszc o wybaczenie mej miaoci zostaj z winnym powaaniem
WPana Dobrodzieja najniszym sug

Xau'ery Preh ^).

W lad za t poczytnoci szy zabiegi wydawców, dobijaj-

cych si o utwory gonego powieciopisarza. Wydawca „Gazety

Warszawskiej" Antoni Lesznowski w licie z d. 12 listopada 1852,

owiadczywszy, e „Ma Szalonego" przedrukowywa z „Gazety

Lwowskiej" nie moe „bo znowu by na mnie krzyczeli", pieszy

doda

:

...„lecz prosz najmocniej Szanownego Pana, aby dalsze utwory

swoje dla mnie ju raczy zachowa nieomylnie, i pamita, e
masz we mnie gotowego nabywc. Otwarto i szczero jest pod-

staw trwaych stosunków — wic otwarcie Panu Szanownemu

powiem, e jakkolwiek sowo dane midzy porzdnymi ludmi jest

dostateczn rkojmi — jednakowo dla wikszej jeszcze z mej

^) Ze zbiorów rapperswylskieh.

9*
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strony gwarancji, trzymam w gotówce na Paskie rozkazy zp. 1000,

którebym móg zaliczy na poczet przyszej powieci dla „Gazety

Warszawskiej"...

W tym licie^ w przypisku dodaje Lesznowski, e za arkusz

druku, obejmujcy 4 kolumny „Gazety Warsz." t.j. taki, jak Wolf

druknje „Murdeliona", ofiaruje Kaczkowskiemu 150 z. polskich^).

Ksigarz i wydawca lwowski, Karol Wild, pisze w licie

z 20. kwietnia 1854 : „Pokup na paskie pisma byby daleko wi-
kszy, gdyby nie Wolfowskie ceny, które przez agio srebra staj

si zbytecznie wysokie : tak n. p. „Murdelio" kosztuje zr. 6 m, k.

co dla pustych kiesze naszej szlachty jest prawie nie do osigni-

nia. — Co do mego rachunku, to chciej WPan mi pozwoli, e-
bym go uwaa za jak antycypacyjn czstk honoraryum za po-

wiastk, któr WPan Dóbr. moe tymi czasy dla mnie napisa

zechce, a za którbym chtnie zapaci honoraryum
,

jakie Panu

Wolf paci. A moe te Pan Dóbr. zechcesz odstpi rai prawo

osobnego odcisku jakiej nowej powieci, poprzednio w „Gazecie

Lwowskiej" albo w „Dzienniku literackim" wychodzi majcej.

Szczególnie ten ostatni zasugiwaby na wsparcie takiem piórem,

jak Paskie, aby tym sposobem wicej si rozpowszechni i pooy
niejako tam przeciw wycznoci i teroryzacyi „Nowin" ^). Ma-

niecki (waciciel „Dziennika") zapaciby najmniej takie honora-

ryum jak „Nowiny" a ja po 20 do 25 zr. od arkusza za oddruk.

Moe te WPan Dóbr. zechcesz ze swej strony przyczyni si tym

sposobem do uatwienia emancypacyi ksigarstwa galicyjskiego od

monopolistów petersburskich i warszawskich. Eaz dokonana taka

emancypacya tak nam, jak i literatom przynie moe zote owoce" ^).

Listy powysze rzucaj take pewne wiato na ówczesne ho-

norarya autorskie i stosunki wydawnicze.

^) Ze zbiorów rapperswylskich. Ms.
'^) Wychodziy od r. 1854—1856 pod redakcj Jana Dobrza-

skiego.

') Ze zbiorów rapperswylskich. Ms.

Ii



(Wyjazd Kaczkowskiego ze Lwowa do Krakowa. — Franciszek Wyk
i Kajetan Komian o Kaczkowskim. — Zdania ich o jego powie-

ciach. — Przybycie Deotymy do Krakowa. — Kaczkowskiego „List do

Eedaktora „Gazety Warszawskiej" o improwizacyach Deotymy i ostra

polemika z tego powodu. — Niepopularno Kaczkowskiego w Krako-
wie. — Gra w karty. — Awantura z Mikoajem Bolozem Antoniewi-

czem. — Wyjazd Kaczkowskiego do Brukseli i Parya. — Staranie si(^'

Kaczkowskiego o rk panny Pauliny Eatajskiej. — Zerwanie tych

matrymonialnych zamiarów. — Niedoszy pojedynek z Antoniewiczem. —
Odwiedziny Zygmunta Krasiskiego w Heidelbergu, wedle rkopimiennej
notatki Kaczkowskiego. — Zdania Kaczkowskiego o Krasiskim i jego

poezyach, zawarte w listach do pani Jadwigi Liskowej. — Powieci:
„Bracia lubni", — „Bajronista", — „Dziwoona'", — Wnuczta". —
Z listów do Seweryna Smarzewskiego. — Róne projekty. — Zamie-

rzony dramat z czasów Bolesawowskich. — Zdania o emigracyi pa-

ryskiej i o „Wiadomociach polskich". — Projekt wyjazdu do War-
szawy i objcia redakcyi pisma politycznego. — Listy Antoniego Ostrow-

skiego. — „Kronika wiadomoci kraj. i zagr." — Powieci: „Sodalis

Marianus". — Zdania o kobietach. — „Eozbitek".

Ostatnia z powieci neczujowskich p. t. „Grób Meczui" uka-

zaa si w r. 1858, my za pozostawilimy Kaczkowskiego w r. 1851

we Lwowie, pisujcego korespondencje do „Czasu" i goszczcego

u siebie Gosslara. Có przez ten kilkuletni okres czasu dziao sie

z samym autorem? Przebywa czci we Lwowie, czci w Be-

reniey, kad podwaliny swego rozgosu pierwszemi powieciami

nieczujowskiemi i — romansowa. Kronika skandaliczna lwowska

wymienia w tym czasie dwa nazwiska kobiet, z których jedna bya
on kupca, druga dam z wyszego wiata. K. Estreicher w za-

piskacli swoich i) wymienia wyranie oba nazwiska, z dodatkiem

1) Ms.
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uwag bardzo skandalicznych, a w najwyszym stopniu ubliajcych

Kaczkowskiemu.

Ju dnia 9. wrzenia 1850 r. radzi Kaczkowskiemu Karol

Szajnocha, w licie bardzo przyjacielskim, aby wyjecha na czas

jaki ze Lwowa. „Wytrwae — pisze — do dugo na placu, aby

ci ktokolwiek o niegotowo przyjcia wszelkich skutków prze-

szoci móg posdzi". „On ne meurt pas de ces douleurs — do-

daje — a zwaszcza nie umiera rogata dusza polska — dla nie-

mieckiej to chyba duszy tylko tyle pod socem wiata, ile go spó-

dnica kochanki pokryje. Nad wami, rzek do nas Pan Bóg w chwili

stworzenia — nie bd miay wadzy ani bole miosne, ani wexle

lichwiarskie, ani- piekielne ognie krytyki". „Nie bd dzieckiem^

daj chwil odpoczynku sentymentowi, chwy si doranie jakiej

pracy, — a wypyniesz na wierzch zdrów i wesó i z jak —
jzykiem naszych .poetów mówic — per boleci z gbi serca-

dobyt" i).

Nie wdajc si oczywicie w szczegóy tych romansów, wspom-

nie o tem musimy jedynie dlatego, e zajcia te miay fatalny

wpyw na ycie autora „Murdeliona" i naday temu yciu zgoa,

niespodziewany obrót, zmieniajc jego koleje i budzc nieprzychylne

echa w wiele lat póniej. — Rozgos temi zajciami wywoany, by
te zapewne jednym z powodów, dla których Kaczkowski wyjecha

na wie, a wreszcie do Krakowa. Na bruku krakowskim znalaz si
on ju w pocztkach r. 1853, skd pisze do jednego z przyjació,

e „wynalaz" now powie i w wikszej czci j uoy z cza-

sów Zygmunta III. Gówn postaci tej powieci mia by Koniec-

polski, a mianowicie: wykradzenie panny z klasztoru i rzucenie

kltwy, któr chce odda „z ca okazaoci". Grzebie si teraz

w materyaach ; nie wie wszake, co po „Braciach lubnych" „na

stó wemie", czy „Dziedzica Strwiyka", czy „Bajronist", czy

„Koniecpolskiego" ^).

Ju 5. stycznia 1853 pisze Franciszek Wyk z Krakowa

xlo Kajetana Komiana, zamieszkaego w swem wiejskiem zaciszu,

w Piotrowicach:

„Poznaem tu dzisiejsz znakomito, piszc powiastki, t. j.

Zygmunta Kaczkowskiego, autora dwóch nieosobliwych powiastek,

^) Ze zbiorów Eapperswylskich Ms.

^) „Wdrowiec" Nr. 40 1896. „Kaczkowski o sobie".
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któremi y przez kilka tygodni nasz biedny „Czas" ^), a którego

dziwny romans pod napisem „Murdelio" zajmuje wielkie miejsce

w „Warszawskiej Gazecie"... Byem do mocno zajty ksztatn
powierzchownoci modego pisarza, jego pogldem na rzeczy, wy-

mow. Wtem, ledwie wyszed, dowiedziaem si, e on sam by
bohaterem znakomitym w romansie pani L. B. Tak spada z oczu

moich uuda, bom zawsze mniema, e dla poety potrzeba i aski

nieba i cnoty. Tu bya pierwsza, ale na drug czeka jeszcze b-
dziemy" 2).

Widocznie wiec ju wieci o skandalu lwowskim przenikny

do Krakowa i psuy dodatnie zreszt wraenie, jakie Kaczkowski

swoj osobistoci wywiera zwaszcza na kasztelana Wyka, tego

najliberalniejszego z klasyków, którego rozpraw „O poezyi drama-

tycznej", odrzucia bya niegdy komisya Towarzystwa Przyjació

Nauk, jako „rewolucyjn", a który do pónego wieku zachowa po-

cigajc, pogodn wyrozumiao w sdach, czem znacznie si

róni od przyjaciela swego, bardziej nieprzejednanego, Kajetana

FTomiana. — To te Wyk otworzy gocinnie dom swój Kaczkow-

skiemu i bra go pod swoj niejako protekcy, gdy wskutek pole-

miki o Deotym, Kaczkowski sta si przedmiotem zaciekych ata-

ków. Niemiosiernie za to surowym dla autora „Murdeliona" jest

Kajetan Komian. „Och, trzeba— woa w licie do Wyka z d. 15.

stycznia 1853, — trzeba karci i ohydzie wieków podawa tych

„Bezimiennych" *), tych „Murdelionów", mordujcych moralno,

cnot, zdrowy rozsdek i t. d. Gdy przeczytaem jak Murdelio strzeli

do uwiedzionej matki i nie zabi, jak Jura przebi na wylot,

uksi jak pies, a Jura y, rzuciem t babsk banialuk, godn
plecenia dzieciom pod kdziel... Dla podego zarobku, zwodz,

plot, truj".

Obaj za staruszkowie nie maj do sów oburzenia na to,

e znajduj si ju wydawcy, którzy kupuj, i autorowie, którzy

sprzedaj pody swego talentu, nawet jeszcze przed urodzeniem.

Zdarzyo si bowiem, e wanie w tyra czasie przyby z Warszawy

^) Mowa tu o powieci „Kato" i „Kasztelanicach Lubaczew-

skich".

2) Stanisaw Tomkowicz : „Korespondencya literacka Kajetana

Komiana z Franciszkiem Wykiem". Str. 111. Kraków 1913. Wszyst-

kie dalsze cytaty z listów Wyka i Komiana wyjte s z tej cennej

publikacyi.

^) „Tadeusz Bezimienny" Korzeniowskiego".
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do Krakowa Lesznowski, redaktor gówny poczytnej podówczas „Ga-

zety Warszawskiej" i zawar umow o prace literackie z Liicyanem

Siemieskim i Z. Kaczkowskim. Wyk wybucha oburzeniem : „Jak

rybak przezorny — pisze do Komiana — przyjeda tu (Lesznowski)

na poów z wdk rublow i zapa na ni dwie ryby; to jest dwa

nieistniejce romanse. Kupi wic kota w worze i nie wie nawet,

jak si bdzie nazywa. Jednego mu sprzeda na wag zota bdcy
tu 2iygmunt Kaczkowski, drugiego Lucyan Siemieski. Czy pojmu-

jesz to upoledzenie zdolnoci, do któregomy doszli za ladem tych

bezwstydnych Francuzów. Wic ju promesy podów dowcipu id
na giedow szachrajk. Có bdzie, jeli sprzedany poemat (za

1 arkusz w druku 30 rubli) cale si nie uda?... Gdzie — pyta

dalej z alem — gdzie dzi jestecie Juvenalisy, Persyusze, Na-

ruszewieze, Krasiccy ?
"

Na to z niemniejszem oburzeniem odpowiada Komian : „Mniej

— pisze — mam pogardy dla tego, co kupi, jak dla tych, co si

sprzedali. Pody i nikczemny wiek, bezczelni i nikczemni ludzie,

co najszlachetniejsz ozdob i zaszczyt towarzystwa, literatur, ska-

zili sob i na pokup wicej dajcemu pucili".

Powód duszego pobytu swego w Krakowie tumaczy Kaczkow-

ski jednemu z przyjació, w licie z d. 26. lutego 1853, „chorob

przyjaciela i ssiada", lecz donosi mu zarazem, e powietrze kra-

kowskie mu nie suy, ale za to zebra niemao materyaów do po-

wieci z czasów Zygmunta III. Odniós take t korzy, e pozna

Henryka Ezewuskiego. Waciciel Woli Justowskiej, Kuczkowski,

da obiad, na którym byli Ezewuski i Kaczkowski. Biskup towski
wyda take dla nich obiad, a Ezewuski mówi o autorze „Murde-

liona" „wszdzie dobrze i podnosi jego saw literack" ^).

Wkrótce potem pocza ukazywa si w „Gazecie Warszaw-

skiej" powie Kaczkowskiego p. t. „Bracia lubni". Kosztowaa

go ta powie pracy niemao. Do jednego z przyjació pisze 2), e
wysiadywa musi przy biurku po dziesi godzin dziennie, i uala

si, e robota nie idzie mu tak sporo, jak przy „Murdelionie"
;

zmuszony jest tu wicej namyla si nad ukadem caoci i umo-

tywowaniem wypadków; w ogóle „wykad jest trudniejszy". Tu ju
nie opowiada Nieczuja po starowiecku, chronologicznie, wedle swego

ciasnego obrbu poj... Tu nie tylko cao ma by okrga, ale

i kada cz pojedyncza. Czy powie zrobi wraenie? zapytuje

^) „Wdrowiec" 1. c.

2) „Wdrowiec" 1. c. List z Berenicy 25 marca 1853.
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autor. Tego wiedzie nie moe, ale zapewnia, e jest ona „z sa-

mych ciosowych, kamieni zbudowana, e kady kamie bdzie jak

• najstaranniej obrobiony i e adne wizanie pod najsurowsz nawet

krytyk si nie rozlezie",

A jednake „Bracia Uibni" nie odnieli sukcesu. Prze-

dewszystkiem Kajetan Komian w licie do Wyka z 29. pa-

dziernika 1853, krytykujc surowo powie Kraszewskiego p. t.

„Dyabet", pisze z pogard: „Za jego wzorem ju jaki Kaczkowski

tua si po gazetach z „lubnymi brami". Co to bdzie?

a jak Osiski dodawa: gupio wszdzie i t. d." — Na co wkrótce

potem odpowiada Wyk: „Pomidzy gwiazdami pierwszego rzdu

jest dzi p. Zygmunt Kaczkowski. On podj si dostarcza choby

smalonych dubów do „Gazety AVarszawskiej " za cen 200 z. od

zasmarowania arkusza. Na wiosn jad i pi wybornie, gra w karty

od poudnia a do pónocy. Ciekawy byem, kiedy swój towar na

obstakmek przyrzeczony wytworzy. A tu wychodzi dziwo czyli dzi-

wolg pod nazw „Bracia lubni". Tyle rozdziaów ju przemino,

jakby jedynie dla zbycia grubego redaktora „Warszawskiej Gazety

^

Ale za có nas tak, jak grubych traktowa ? Alici w jednym z nie-

dawnych numerów teje gazety, paln p. Korzeniowski panegiryk

swemu koledze. CzeKajmy teraz, rycho si odwzajemni ten drugi.

I oni cechuj nasz literatur z koca 17-go wieku panegiryzmem

!

Wtedy przynajmniej chwaleni dawali co w zamian: chleb, wino

i zoto ; teraz jeden drugiemu próchnem podkurzy, a ten zaraz po-

biey do ony i dziatek i powie: mnie to kadz". W licie na-

stpnym Wyk gorszy si znowu pochwa Korzeniowskiego tej

powieci „tak nudnej i ckliwej, e nawet tutejsi (krakowscy) wiel-

biciele znanego osobicie autora czyta j zaprzestali, e nikt nie

przenika ani dalszego wtku, ani koca powieci, a wszystko tak

si roz^jiga niemiosiernie, e podejrzywaj ludzie namys, by wi-
cej arkuszy w druku, a zatem wicej rubli przybyo ! Gdyby tak

rzecz si miaa w istocie, to haba piszcym i paccym i czyta-

jcym! Ja jeszcze nie mam wyrobionego zdania; czytam, czsto

usypiam, lecz raz zaczwszy, musz doczyta". Kajetan Komian
nawet czyta tej powieci ju nie chce : „Bracia lubni" tak mnie

znudzili, e przestaj prenumerowa „Gazet" Lesznowskiego ; za-

mówiem „Codzienn". W odpowiedzi Wyk, krytykujc „Filozo-

fi" Kremera i jego „Listy z Krakowa", przeraa si artykuem

w tych „Listach" o Fantazyi i twierdzi, e ta Fantazya, to nowy

Baal, któremu si kania pokolenie obecne. „Gdy nam p. Korze-

niowski — pisze — stawia na wieczniku otarza on po dwa-
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kro CU... (to jest za ostro) niewiern, a jej bezimiennego syna na

bohatera naznacza *), gdy nowy autor (Z. Kaczkowski) plecie ko-

szaki opaki o szlacicie sanockiej i przy rozwlekych rozdziaach

do snu poniewolnego przymusza — to jest „Fantazya" ! Nietylko

Wykowi i Komianowi nie podobali si „Bracia lubni". Nie po-

dobali sie równie Konstantemu Gaszyskiemu, który w licie do

L. Siemieskiego, chwalc „Murdeliona", zarzuca „Braciom" roz-

wleko i nazywa te powie utworem sabym 2). Nawet sam autor

w licie do jednego z przyjació ^) przyznaje, e pocztek „Braci

lubnych^ wyda mu si nudnym. To skutek, powiada, studyów nad

Walter Scottem i przykadu Kraszewskiego, którego „niedbao,

wywoujca niech i oburzenie'', sprawia, e Kaczkowski wpada

w drug ostateczno — w rozwleko. — To przyznanie si nie

przeszkadza mu wszake ostro polemizowa z krytyk Antoniego

Marcinkowskiego, pisujcego pod pseudonymem Nowosielskiego,

który midzy innymi zarzutami podnosi jednostajno typów szla-

checkich. Pociesza si natomiast Kaczkowski pochlebn ocen Gra-

bowskiego Michaa i Juliana Bartoszewicza swych powieci histo-

rycznych.

Po miesicznym pobycie w Krakowie powróci Kaczkowski

ju w marcu 1853 do Berenicy, gdzie odda si pracy literackiej.

Przeczyta w tym czasie powie Kraszewskiego p. t. „Dziwada"

i przyznaje, e „powie bardzo adna, pena prawdy, ycia i ru-

chu"*. Nie moe jednak darowa autorowi, e w utworach jego czu
„dyletantyzm, urywkowo i niedbao". Duch „Dziwade" jest

„cay i szkielet zupeny", lecz podano to wszystko „w poobrywa-

nych achmanach".

W sierpniu tego roku rozpocz Kaczkowski pisa „Wnu-

czta*. Spodziewa si, e ta powie sprawi wraenie, ,bo „z figur

galicyjskich nikt jeszcze nie zoy caej powieci. Potem zabierze

si do „Bajronisty". Ale to bdzie druga, lecz i ostatnia powie
wspóczesna, bo jak twierdzi — „szkoda pióra na opisywanie tak

wielkiego ubóstwa w charaktery i zdarzenia". Zabierze si teraz

do Jana Olbrachta. Uoy i wyrobi cay szkielet powieci p. t.

„Olbrachtowi Eycerze" *).

^) „Tadeusz Bezimienny".

2) Kossowski Stanisaw „Listy Gaszyskiego".
3) Wdrowiec" z r. 1896 Nr. 41. List z Berenicy z 31 . grudnia 1853.

*) „Wdrowiec" 1. c. Ztd si okazuje, e powie, która dopiero

w ostatnich latach ycia autora ukazaa si w druku, a mianowicie

w „Gazecie Lwowskiej" r. 1887, ju w r. 1853 bya uoona.
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W licie z d. 31. grudnia 1853 to samo powtarza, dodajc,

e ma jeszcze na myli trzeci powie, która bdzie si dziaa

midzy r. 1815 a 1845, — Zapowiada, e po ukoczeniu „Wnu-
czt" ma zamiar wyjecha do Krakowa, a stamtd do Wiednia,

moe nawet do Woch" ^),

Jakkolwiek od poowy 1853 r. nie domaga na zdrowiu, cier-

pia na uderzenia krwi do gowy i leczy si wod zimn i wod
marienbadzk, nie ustawa w pracy, W lutym 1854 widzimy go

w Krakowie, Donosi o tem W^yk Koraianowi w licie z 16. lu-

tego : „Jest tu w Krakowie p, Kaczkowski, którego powieci ogo-

sili arystarchowie Litwy, Podola i Ukrainy za arcydziea, a którego

„Braci lubnych", drukowanych od wielu miesicy w „Gazecie War-

szawskiej" doczyta cierpliwoci mi zabrako. Wiem o tera, e je-

sie i zim siedzia na wsi i pisa. Jeeli si nie opatrzy w co

lepszego od tych „Braci lubnych", strach na nas biednych w roku

biecym 1854, którymy zaledwie poczli". A w nastpnym licie

dodaje: „Jest tu Kaczkowski, autor „Murdeliona" i „Braci lub-

nych", którego czasem widuj. On kaza w swoim romansie ostatnim

jednemu z tych lubnych braci wyliczy sto batów. Co za nie-

ludzkie obejcie si z wasnem swem dzieckiem ! Czyby nie byo
susznie dla ulgi bólu i wasnego sumienia, aby z niem si podzieli?

Tak on wzi od „Gazety* moe ze trzy tysice, a jego bohater

sto bokowskich! Gdzie tu jest sprawiedliwo i gdzie wspóczucie" ?

W tyme roku 2. padziernika przybyli do Krakowa pp, usz-

czewscy z córk Jadwig, rozgon ju podówczas improwizatork

poetk Deotyma. cign ich do podwawelskiego grodu Wyk,
spotkawszy si z nimi w Karlsbadzie. Hotele krakowskie przepe-

nione byy wówczas wracajcymi z wód zagranicznych i pp.

uszczewscy nigdzie dla siebie miejsca znale nie mogli.

Zacny Wyk ugoci wic ich w swojem mieszkaniu i zaraz dnia

nastpnego urzdzi dla nich towarzyskie zebranie, na którem byty

— jak donosi Komianowi — „nasze znakomitoci i troch dam",

a take Zygmunt Kaczkowski. Iraprowizacyi tego wieczoru nie byo
;

za to nazajutrz, na wieczorze u ks. biskupa towskiego wygosia

Deotyma improwizacy p. t. „Góry", a w dniu nastpnym na li-

cznem zgromadzeniu u Wyka improwizowaa, na zadany temat

przez ks. biskupa towskiego, wiersz p. t. „Mio najwysza",

budzc zachwyt powszechny. Nie podziela go w caej peni Fran-

ciszek Wyk, a z jego zdaniem zgadza si cakowicie Kajetan

O 1. c.
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Komian. — Jeszcze przed tera, skoro tylko sawa improwizatorki

dosza z Warszawy do Krakowa, pisa Wyk: „Bodajby jak naj-

rychlej przestaa improwizowa, a pisa porzdnie pocza. Impro-

wizaeya, to daguerotyp chwilowego wraenia — poezya, kierowana

rozsdkiem, to malarstwo". Komian, usposobiony bardzo serdecznie

dla modej poetki, auje tego „natchnionego i utalentowanego

dziewczcia, e tak pospolituje (w improwizacyach) dar prawdziwie

niebieski i oburza si na „chwalców, którzy rozkoysuj w niej

próno". Eadby uchroni od tych pokus „t prawnuczk najwi-
tobliwszego kapana, biskupa uckiego, Cieciszowsliego". „Tuli si

ona — pisze do Wyka — do starszych, niewinna, skromna,

lkliwa, prosi o rad, z wdzicznoci j przyjmuje, ale nieszcz-

ciem, otoczona jest szatanami, którzy w zdradliwych poklaskach

wywoali z pieka przeciwko niej próno i ju kadzidami pie-

kielnego dymu j dusz. Ju j zespolili z klawicyrabalist(!)

Ktskim, ju j wywlekli na kuryerkowe i gazeciarskie karty : ju
dugimi i przesadnymi artykuami szarzaj, pospolituj t nadziemsk

istot... Ucieka ona przed tymi Mefistofelesami i Asmodeuszami

pod starszych tarcz; trzeba j wspiera szczeremi i przychylnemi

radami, aby jej nie obkali. Ju ona si zrzeka improwizacyi za

rad moj, mego syna i Z." i) — Nie zrzeka si jednak, bo jakto

widzielimy w przeszo rok od daty powyszego listu Komiana,

pisanego 8. lutego 1852, improwizowaa w Krakowie u Wyka,
ks. biskupa towskiego i pani Kuszlowej -) ; improwizowaa i po-

tem, — Wyk gorszy si take niektóremi improwizaeyami Deo-

tymy, martwi si niemi ,.jak gdyby jak strat domow"', bo s
w nich rduby, sprzecznoci, bezsensa", lecz niektóre znowu, jak

„Ezebiarstwo" i „Sen", podziwia. — Komian obawia si cigle

wpywu matki, która, chocia „kobieta suszna i owiecona, ma
jednak w sobie nieco krwi teatralnej, jako urodzona z owej sawnej

Skoraszewskiej, jest zatem „nierozwana i zalepiona dz syn-

noci". Morawski ') admirujc Jadwig, napisa do mnie ojej matce

:

jest suszna kobieta, lecz co jest w jej krwi z gowy ojca i z nóg

matki" *).

^) Syn, to Andrzej Edward Komian : Z. to prawdopodobnie Zy-

gmunt Krasiski.

2) Aniela z Kuszlów Walewska, piszca pod pseudonimem „Boenna",
^) Franciszek.

*) Ojcem Deotymy by Wacaw uszczewski, radca stanu, dyrektor

wydziau komisji spraw wewn,; matk Kina (Magdalena) ótowska,
córka Edwarda, gen. dywizji wojsk polsk. i Kazimierj Skoraszewskiej.
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We wszystkich uroczystociach krakowskich na cze Deotymy

bra udzia Kaczkowski i sta sie jej bezwzgldnym wielbicielem,

tak dalece, e gdy w niektórych dziennikach, a przedewszystkiem

w „Czasie" ozway si gosy krytyczne, odmawiajce improwizacyom

Deotymy istotnie poetyckiego natchnienia i polotu, autor „Murde-

liona" wystosowa w formie listu do redaktora „Gazety Warszaw-

skiej" sniste pismo, wydane nastpnie w osobnej broszurze p. t.

„Deotyma w Krakowie", a obejmujce w druku a 109 stronic.

W broszurze tej nie szczdzi Kaczkowski sów uwielbienia dla

modej poetki ; ogosi wszystkie jej najwaniejsze improwizacye,

wypowiedziane w Krakowie i inne wiersze na cze Wyka i bi-

skupa towskiego i da cit, miejscami nawet zjadliw odpraw
krytykom Deotymy, nie oszczdzajc nawet autora krytyki, zamie-

szczonej w „Czasie" p. t, „Kilka myli o Improwizacyach Deotymy",

podpisanej liter W., a pochodzcej, jak twierdzono, z pod pióra

Wincentego Pola. — Wszystkim tym krytykom zarzuca Kaczkowski

„ndz moraln, która z zawzitoci uderza na cudz zdolno
i zasug, nie wahajc si nawet przed plagiatem w niby uczonych

definicyach zdolnoci improwizowania. Wogóle w literaturze pol-

skiej uznaje Kaczkowski dwóch tylko krytyków : Michaa Grabow-

skiego i Aleksandra Tyszyskiego, — inni, zdaniem jego, tworz

tylko „gwar jarmarczny, chwytajcy swoje zasady z powietrza,

a tworzcy mnóstwo nieporozumie, faszów, podejrze i niena-

wici". Caa ta rozprawa, pena zbytecznych zgoa dygresyi, n. p.

o mistycyzmie, tchnie pretensyonalnoci.

Surowy wyrok, wydany na krytyków przez tak modego jeszcze

pisarza, musia oczywicie wywoa burz. W^ obronie jednego z kry-

tyków Deotymy (Prusinowskiego), czu si nawet w obowizku sta-

n J, I. Kraszewski ^). W Krakowie zawTzao. „Widz — pisze

Wyk do Komiana — wzbierajc si burz z tego powodu nad

Kaczkowskim. On mody, on temu da rady. Lecz gdy to widz,

e bywa u mnie i czsto chodzi ze mn, wic gotowi czonkowie

Towarzystwa wzajemnej admiracyi i mnie sw ask uraczy".

Kaczkowski biorc ywy udzia w przyjciu Deotymy w Kra-

kowie, z tej sposobnoci skorzysta, by si zbliy i pozyska wzgldy

Wyka, któremu te w"e wspomnianej swej broszurze sów po-

chlebnych nie szczdzi. „Traf zdarzy, pisze autor „Bezkrólewia",

e by (Kaczkowski) ze mn, gdymy Deotym w dworcu kolei e-

») „Gazeta Warszawska" Nr. 263 z r. 1854.
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laznej witali ; odtd mnie nie odstpi i by najdzielniejsz pomoc
w okazaniu jej i jej rodzicom naszego wspóczucia".

Wyk dostarczy te Kaczkowskiemu materyaów do odpo-

wiedzi na krytyk iraprowizacyj Deotymy, przesa mu wiersz swój

p. t. „Deotyma na katedrze w Krakowie, 4 padziernika 1854 r.",

oraz tekst swego toastu, wzniesionego na jej cze w dniu nastp-

nym, a take wiersz Deotymy „Do Franciszka Wyka", wygo-

szony d. 7. padziernika.

Przesyajc te materyay, pisze kasztelan d. 8. padziernika

do Kaczkowskiego

:

„Chc jeszcze par sów doda do tego, comy wczoraj mówili

:

„Czyli zamierzony opis bdzie mia form listu, czy inn, na

jedno wyjdzie. Lecz przesyajc ieden Exemplarz do „Gazety Warsz.",

ycz mie drugi, aeby ten List czy Opis tu oddzielnie wydru-

kowa — na przypadek spónienia lub przeciwnoci tamecznej

Cenzury.

„W kadym razie pragnbym dorzuci nastpujce sowa
w nocie, lub co podobnej treci:

„Przed niedawnym czasem czytalimy w kilku numerach dzien-

nika pod napisem „Czas" zdania rozmaite o Deotymie i iey Impro-

wizacyiach. Nie atwa iest odpowied na artykuy, umieszczone

w Nr. 134 i 135. Wypadaoby koniecznie przei si podobn
cierpkoci i excentrycznoci, iakiej w nich uyto — na co nie

kady si zdobdzie. Co innego zachodzi wzgldem Artykuów

w Nr. 145 i 146. Pierwszy z nich iest przypisywany, zapewnie

bdnie, iednemu z naszych znakomitych Poetów. Ale rzek kto
w niedawnej chwili : Poeta, to gwiazda. Krytyk, to astronom.

Mona byd zarazem i astronomem i gwiazd? Wreszcie wiele

przemawia za naszem mniemaniem przeciw powszechnemu twier-

dzeniu. Zarzut krwawy prozaicznoci miasta Warszawy i obelga,

rzucona na Towarzystwo Przyjació nauk — niczym si usprawie-

dliwi nie dozwol. Musiaby to byd poeta bardzo icieej daty,

albo taki, który nim nigdy nie by i nie bdzie,"

„Na zarzut mistyfikacyi odpowiedziaa zwycisko Deotyma

w czasie swojego midzy nami pobytu i autor artykuu, o którym

mowa, móg byd obecnym tej odpowiedzi."

„Artyku czwarty pod napisem: „Improwizacya i Poezya"

jest skrelony bardzo ogldnie i zrcznie i nie obejmuje adnej

satyry. Kade zdanie, choby naszemu przeciwne, szanowa umiemy,

byleby byo sumienne i bez rekryminacyj wyrzeczone — o co

1
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w ijnienin przyzwoitoci i prawdy wszystkich naszych krytyków

miemy uprasza." ')

Ton i sposób, w jaki Kaczkowski z materyalów dostarczo-

nych przez Wyka w swej polemice skorzysta, nie móg sie po-

doba sdziwemu kasztelanowi.

Kajetan Komian ju z góry wypowiada pod tym wzgldem
obawy. ,.Liczy si on (Kaczkowski) — pisa autor „Ziemiastwa",

do Wyka — midzy wielbicielami talentu Deotymy i podobno

wygotowa odpowied i obron jej naprzeciw wymierzonym na ni
pociskom. Skonny jestem wierzy i spodziewam si, e ta odpo-

wied odpowie sdem, delikatnoci i trafnoci swojemu celowi;

babym si tylko, aby przecignita duej ta literacka polemika,

wprowadzajc cigle imi Deotymy na karty gazeciarskie, nie spo-

spolitowaa i nie poniya imienia tego skromnego dziewczcia;

zwa to, czyliby nie korzystniej byo dla niej nie drani przeci-

wników i nie przerwa gardzcem milczeniem?" Wyk otwarcie

wypowiada swoje niezadowolenie z rozprawy krytycznej Kaczkow-

skiego. „Szkoda, — pisze — e nazajutrz po jej (Deotymy) odje-

dzie i ja odjecha musiaem. Moebym by wpyn na odmian
tego opisu, który ju znany jest krajowi z gazet warszawskich.

Jest on zanadto rozwleky i zna w nim, e napisany do gazet.

Musiaem dostarczy tych materyalów, którem posiada, i widz
w druku takie rzeczy, którebym oszczdzi, a w pominiciu takie,

o których wartoby byo nadmieni... Nie ucieszyem si z tego,

e tyle razy zostaem wspomniany. Dla mnie do ju byoby na

modlitwie w czasie pogrzebu. Lecz mówi, e to nie mogo by
inaczej i ja to z rezygnacy przyjmuj."

Nie podziela te Wyk zachwytów Kaczkowskiego nad kra-

Ifowskiemi improwizacyami Deotymy; woli dawniejsze. Komian
TÓwnie nie jest zadowolony. „Z ciekawoci — pisze — czytaem

„Listy" jego o Deotymie, umieszczone w „Gazecie Warszawskiej",

lecz to przeczytanie utwierdzio we mnie twoj o nich opini.

Jeeli czyta je wprzódy, nim wydrukowa, za có ich nie obra-

e z tej mniej potrzebnej dysertacyi i definicyi, nie definiujcej

o mistycyzmie... A przytem cui hono nadzia to makaronizmami,

to scyentyficznymi wyrazami, a trudnymi do zrozumienia? Wyszu-

kana erudycya trci pretensy i w tem zdradzia si jego mo-
do."

^) Ze zbiorów Eapperswylskich. Ms.
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Natychmiast Wyk popieszy zaprotestowa przeciw prze-

puszczeniu Komiana, jako)3y zna „Listy" Kaczkowskiego o Deo-

tymie przed wydrukowaniem. „Czybym — woa — mu z rk ici

nie wydar, albo nie przekreli wikszej poowy"? ...W caym
tym licie znalazem gazeciarsk rozwleko; jest ona i w Ka-

czkowskiego powieciach, poniewa te przeznaczone do gazet, a ten

rodzaj literatury nie ma wstrtu do wielomówstwa, kiedy, dzi pac,

za kady wiersz druku, a przeto, im wicej wierszy, tem wicej

kopiejek. Otó jest strona ujemna (jeeli nie potrzeba uy silniej-

szego wyrazu) przedajnej literatury naszego wieku!" W kocu do-

daje: „Nie zezwolibym nigdy na osobiste przycinki; teraz ma za

nie p. Zygmunt, bo i przeciwnicy maj deka."
Natomiast pozyska sobie Kaczkowski wdziczno poetki

i jej rodziców, wyraon w listach dzikczynnych. Deotyma dnia

28. marca 1855 przesya mu przy licie, penym uznania, wiersz,

nastpujcy

:

ODA DO CHWA Y.

Skrzydami wiaty okrywa zdoa,

W. wiekach pi'zywieca — w wiecznoci paa.
Palm ma w doni, lub laur u czoa;

Jej imi — chwaa I

Obecno dla niej zawsze za blada;

Tylko potomno w mgle ukochaa

;

Me zna spoczynku — potokiem chwaa

:

Eonie, lub spada.

Jeeli lata marze i trudu

Tylko kruszcowy wieniec nam day,
Chwaa upada. — Szczytem za chway

:

y w pieni ludu.

Ceni j wiedza — ubóstwia sztuka —
Ceni j cnota, a aknie pycha;

Wród swych czcicieli jednego szuka,

Milion odpycha.

Nieszukajcy przez ni szukani.

W prostaczkach wznieca ar bohatera!

O chwao chway! kto yje dla niej,

Dla niej umiera!
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Modych zachwyca — kobiet unika —
Fanem orkanów czyni eglarza —
Mnym tka sztandar — w gwiazdy przetwarza

Cier mczennika

!

Lecz od niej spokój stroni tem atwiej.

Im z ni zabiegów wiksza druyna...

Zaledwie -kilku j bogosawi —
Ilu przeklina

!

Szatan j przekl, bo chcia za wielkiej —
Czowiek przeklina, gdy ma za ma

;

Lecz Bóg nie przekl tej czci czcicielki,

Bo sam jest chwa.

Wogóle jednak wystpienie Kaczkowskiego w obronie Deo-

tymy nie miao powodzenia. Przyczynio mu wrogów, a nie zy-

skao aprobaty nawet tych. o których wzgldy widocznie mu cho-

dzio, t. j. Kajetana Komiana i Wyka, którego na bruku kra-

kowskim si trzyma.

Wszake niechtny sd o modym pisarzu obu ostatnich

przedstawicieli klasycyzmu, zagodnia odtd znacznie, zwaszcza

od czasu, gdy Andrzej Edward Koraian, syn Kajetana, poznawszy

w Krakowie Kaczkowskiego, powzi ku niemu sympaty i z wiel-

kiemi o nim pochwaami do ojca napisa. „Pisa mi syn, — do-

nosi Wykowi Komian — e pozna p. Kaczkowskiego, modego
pisarza rozmaitych powieci

;
podoba mu si i z ukadu i ze zdol-

noci i z talentu, którego da liczne dowody." Wnet na to odpo-

v'iada Wyk : „Ciesz si, e Kaczkowski podoba si zacnemu

p. Andrzejowi. Nad wszystkich dzi piszcych, a którzy si o mnie

ociera raczyli, ujrzaem w nim obok zdolnoci szlachetne cele,

cze dla religii, uszanowanie dla przeszoci i miaem sposobno
wynurzy mu moje uczucia. Co do estetycznej czci jego utworów,

zostawiem ten przedmiot dalszemu czasowi, bo w naszych czasach

sama poczciwa tendencya ju jest potn dwigni i godn mi

si zdaje uczczenia." W nastpnym znów licie, wracajc do tegoi

przedmiotu, pisze Wyk: „Pojmuj bardzo, e si p. Andrzejowi

Kaczkowski podoba. Ma on znakomite prawa ku temu. Ja ga

szczególniej odznaczam z powodu dnoci pism jego. Kiedymy
ju na to potpieni zostali, abymy yli samemi powieciami, kiedy

je ju liczymy na setki, jeeli nie na tysice, kiedy wszystkie ga-

zety, kalendarze i nawet tak zwane ksiki nabone s ich pene,

kiedy je czytaj po paacach, folwarkach i straganach — niechaj

Zygmunt Karakowski i jego czasy 10
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przynajmniej ich autorowie szanuj wiar i obyczajów nie ka.
To jest w Kaczkowskim. Nie obrzuca on biotem naszej przeszoci,

a chocia monaby nie jedno powiedzie z estetycznego wzgldu

o jego powieciach, chciabym namówi powaniejszych w narodzie

raeów, aby mu rk yczliw podali i odrónili od innych jego

kolegów. Widzia p. Andrzej, w jakich z nim zostaj stosunkach.

Chciej mu przez syna lub te przeeranie co poczciwego powie-

dzie, aeby nabra otuchy i utwierdzi si na raz obranej drodze.

Nie uwierzysz, jaki wpyw wywiera na modych dobre sowo z ust

starych, a ust twoim podobnych. Lecz przez ciekaw^o ka sobie

„Murdeliona" przeczyta. Byem i ja ciekawy, przecie rozwizanie

popsuo cay skutek tego piknie napisanego romansu. Eadbym

wiedzie, jak to z twej strony uwaa bdziesz."

Jak przyjanie usposobiony by Andrzej Edward Komian
dla Kaczkowskiego, zawiadczy najlepiej list jego. pisany z Do-

brzechowa d. 15 listopada 1854, do autora „Murdeliona", w któ-

rym to licie czytamy

:

„Te pierwsze, krótkie, bo na samem wyjezdnem przesane

wyrazy, bd, jeeli Pan na to zezwolisz, pocztkiem tylko dal-

szych i obszerniejszych odezw moich. Spotkanie moje z Szanownym

Paner zbyt mie zostawio mi wspomnienie, abym chcia tylko

na samem wspomnieniu poprzesta. — Z przyjemnoci zabieraem

znajomo z kadera pismem Zygmunta Kaczkowskiego, — niemniej-

szej pewnie doznaem w poznaniu samego pisarza.— Jeeli bowiem

dzieo jakie odpowiedziao naszym zacnym i szlachetnym czuciom,

jeeli je umocni i oywi zdoao, jeeli u nas obudzio mie wra-

enia, jake je jeszcze wyej cenimy, jak szczliwi jestemy, gdy

poznawszy jego Twórc, znajdujemy w nim zupen z dzieem jego

zgodno i przekonywamy si, e on na niem cz swojej duszy

wycisn. — Szcz Ci wic Boe, askawy Panie Zygmuncie Dóbr.,

we wszystkich pracach Twoich; szcz Ci, zwaszcza w tych,

które nie dla samej obecnoci, ale i dla przyszoci przedsiwe-

miesz. — Niech Ci take Bóg szczci i dopomaga w wszelkiej

walce umysowej o wiar — narodowo — o wito i nieomyl-

no pewnych Zasad,— o to wszystko, co stanowi szlachetn cz
natury ludzkiej. — Nie daleki moe czas, w którym bój tego ro-

rodzaju zawrze i przywoa wszystkich swoich wojowników. Nieche

do niego gotowi bd ci wszyscy, których gosu kraj z upodoba-

niem sucha i do którego ju mile nawyk."

„Ja za dni par ujrz si wraz z synem za kratami naszego

wizienia. Wracam do Królestwa. Któ przewidzie zdoa, co nas
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tam czeka i czego dowiadczy przyjdzie. Eacz Panie, za widzeniem

si z Panem Kasztelanem ^), powiedzie mu, e przybywszy do

Ezeszowa. zaspokojony zostaem o Ojca i dom, dwa listy tam za-

stawszy, — dwa poprzedzajce zaginy wród anarchii poczt tu-

tejszych, i o niepokój mnie przyprawiy, — mniemam, e i Pan

Kasztelan musia od mego Ojca listopadowy list odebra."

„My tu od wczoraj zasypani niegiem. — Ja, na widok niegu,

smutniej. nieg, to zima, a zima, to martwoó — to mier,
a przynajmniej letarg, — to okruciestwo despotyzmu— to Rossya."

„Pozwól Panie, aebym acz po pierwszem i niezbyt dugiem
poznaniu, z szczerem uczuciem do Twoj ucisn, — i abym
Ci zapewni, e równie drogo ceni bd Twoj pami o mnie,

jak ceni wspomnienie tego poznania. Nie odmawiaj mi wic do-

W'0dów Twej pamici i przyjm zapewnienie rzetelnego powaania

dla Ciebie i prac Twych powzitego." -)

Nie wiemy, w jaki sposób odpowiedzia Kaczkowski na ten

dowód przyjani Andrzeja Edwarda Komiana, o którym zreszt

w swych niewydanych rkopimiennych notatkach wyraa si nie-

zbyt pochlebnie. — to pewna, e yczliwe usposobienie syna wpy-
no silnie na opini ojca, który odpowiadajc Wykowi na list,

poprzednio przytoczony, pisze z Piotrowic d. 12 grudnia 1854 r.

:

„Przeczytaem „Murdeliona" ; z tego, co mi Jdrzej opowie-

dzia o nim, z tego, com czyta z pod jego pióra, uznaj z ca
szczeroci znakomite w nim zdolnoci, a szczególniej ceni t re-

ligijn, moraln dno, której si modzi pisarze wyparli. Pro-

sz ci, wyjednaj mi jego przyja; chocia mu si na nic nie

przydam, przecie moim szacunkiem i powaaniem krzywdy mu
nie przynios."

Komian jeszcze przed przeczytaniem caego „Murdeliona",

wysuchawszy kilku scen z tej powieci, które mu czyta syn An-

drzej, wyrazi zdumienie, e „autor tak mody, tak trafnie i tak

prawdziwie odmalowa i osoby i sceny midzy niemi, których ani

on, ani ojciec jego nie widzia, a o których ledwie dziad lub pra-

dziad jego móg przed nim rozprawia i gdyby nie jaka rozwle-

ko w opowiadaniu i wyczerpywanie przedmiotu, prawie bliskie

powtarzaniu, to byyby wikszy efekt zrobiy."

I w dalszych jeszcze listach tak Komiana, jak i Wyka,
nie brak pochlebnych i yczliwych dla Kaczkowskiego wzmianek.

^) Wykiem.
-) Ze zbiorów Eapperswylskich. Ms.

10*
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Komian bardzo nie askaw na „bajdopisarzy", któremu na sam

widok prospektu petersburskiej drukarni na prenumerat „licznych

i grubych tomów" powieci „kijowskich, ukraiskich, woyskich
a do warszawskich", wyrywa si „z oburzonego umysu" epigram:

„Ile to dziel wslaiionycli, ilu autorów

Gruhi/ch tomóu\ poiiastek, smalcu, stylu ivzoróiv

!

Ciesz si x>ostpem niatla narodzie sarmachi,

Bdziesz mia przez pól niehi czem podlepia placU !"

— trzech tylko powieciopisarzy „wycza z pod tego sarkazmu

:

Ezewuskiego, Kaczkowskiego i Syrokoml, którym jako dobrym

i utalentowanym malarzom dawnych obyczajów oddaje zasuona

w caej powszechnoci zalet".

Burza jednak, wywoana polemik o Deotym i zjadliw kry-

tyk jej krytyków, ogoszon przez Kaczkowskiego, nie ustawaa.

Wyk uala si na istniejce w Krakowie „Towarzystwo wzajem-

nej admiracyi", z którego „wygryziono" midzy innymi Kaczkow-

skiego, a które o nim — Wyku — milczy „czy z uszanowania,

czy z ryczywolskiej przyczyny", wynosi za nad wszelki podziw

wieo wydrukowany poemat Pola pod napisem „Mohort". Poema-

towi temu zarzuca jednak „brak akcyi zupeny i wodnisto stj^lu".

W dalszym cigu listu pisze stary kasztelan: „Nasz Kaczkowski

ledwie wytrzyma wszystkie pociski, którymi go obsypano za list

o Deotymie. Ju chcia wybuchn, kiedym go zakl, aeby ani

pisn. Dzi z tego kontent, e milcza. Jutro niech im odpowie,

jakim nowym i wyszym utworem. Jego „M szalony" stoi wyej
od „Braci lubnych", przynajmniej swoj powag, prostot. Ale

wszyscy Prusinowscy (a to jest liczna rodzina) powciekali si na

niego." — O „Mu szalonym" parokrotnie wspomina Wyk
z uznaniem. „Wydrukowany w Petersburgu, — pisze do Komiana
d. 2 stycznia 1855 — musia ju trafi i do was, chocia jego

wydanie oznacza r. 1855. Draniem si z autorem, e go czyta

przed czasem nie mog: bo gdybym co o nim napisa i w roku

1854 skoczy ycie, atwoby zaprzeczyli potomni. Ale e nie byo
tego obawy, wiec znalazem tre prostsz i naturalniejsz od

„Murdeliona" i „Braci lubnych", co mi bardzo ujo: ale forma,

zaleca na opowiadaniu jednego kozaka, moe jest mniej waciw
do rozwinicia takich zdolnoci, jakie Kaczkowski wykaza. Prosi-

em go, aby mi tego kozaka odstpi, chobym mia zosta jego

stenografem. Ale nie przysta na to bynajmniej."
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Ton tego listu wiadczy najlepiej, jak yczliwe stosunki -
czyy podówczas Wyka z Kaczkowskim, pomimo „kwasów", jakie

pozostay z powodu owej polemiki o Deotym, na co Wyk sie

uskara, dodajc w jednym z listów nastpnych, e to „spaczyo

wszys^tkie dawne stosunki." — „S oni wszyscy — dodaje — bar-

dzo grzeczni dla mnie, lecz to zapewne dlatego, e adnych z nimi

nie mam stosunków. Autor artykuów z podpisem W. (Wincenty

Pol) widocznie mnie unika. Ledwie nie tak si dzieje z Siemie-
skim, a e widuj mnie do czsto z Kaczkowskim, wic chobym
nie mia innych win i grzechów na karku, to jedno wystarczyoby

na zupen nieask."

To najlepiej dowodzi, jak niepopularnym w Krakowie sta

si Zygmunt Kaczkowski. Niebawem sytuacya ta pogorszya si
jeszcze. Ju w pierwszych miesicach r. 1855 poczto gosi, e
autor „Murdeliona'' namitnie gra w karty, a wieci te doszy

nawet a do Kajetana Komiana w Piotrowicach. Dnia 23 marca

pisze on do Wyka : „Zadziwio mnie niezmiernie, doniesienie

o Kaczkowskim, e narodziwszy tyle tomów powieci, porzuci li-

teratnre dla djabeka — musi on mu wicej czyni, byle nie

z krzywd obywatelskich dzieci."

Wszake r. 1854 upyn Kaczkowskiemu na pracy litera-

ckiej. Jakkolwiek cigle jeszcze zapada na zdrowiu, o czem do-

nosi jednemu ze swoich przyjació w listach z maja i czerwca ^),

koczy „Dziwoon" dla „Nowin", szkicowa powie dla „Gazety

Warszawskiej", a wybiera si w Wadowickie dla „przypatrzenia

si pewnemu szlachcicowi", a take w Krakowskie dla ogldnicia

„niektórych zamków i ruin". We wrzeniu donosi, e „zabiera si

do pisania „Ducha Nieezui" -}, przyczom dodaje, e powie ta

bdzie niejako „epilogiem do wszystkich Niecziijowskieh powieci."

Autor chcial)y tu „wyoy gruntownie pojcia o niektórych sto-

sunkach spoecznych owego czasu". Zamierza równie pisa kilku-

tomow powie „obrazow, charakterow i o ile by moe humo-

rystyczn". Uala si przytem na „galicyjsk demokratyczn lite-

ratur, która nie moe mu darowa szlacheckich powieci. Mszcz
si na Murdelionie; nazywaj t powie bagnem botnistem

szlacheckiej gupoty i pijastwa. Nieczuja — to gupiec, Zosia —
prostaczka, Dziadek — opój i t. d.".

^) „Wdrowiec" 1. e.

2) Powie ta wysza pod tytuem „Grób Nieezui",
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Eok 1855 zacz si dla Kaczkowskiego w Krakowie rónemi

niepowodzeniami, na które si uala w licie do jednego z przyja-

ció. W kociele Dominikanów, obok którego autor „Murdeliona"

mieszka (przy ul. Grodzkiej 1. 28), zawalio si sklepienie. Kazano

mu si wynosi. Wyniós si wic do domu „pod Eó" -1. 13,

ale paci musi zbyt drogo, przyczem przy przenosinach poniós

znaczne szkody : poniszczono mu wiele sprztów, lamp, zwierciade,

nakradziono duo ksiek.

Wszystkie te jednak przykroci agodzia mu zapewne obu-

dzona w nieskorem, zdaje si. do sentymentów sercu — mio,
W Krakowie mieszkali podówczas pp. Karwicey z Woynia i pro-

wadzili dom otwarty, przy ulicy Grodzkiej. Mieli przy sobie wy-

chowanic pann Paulin Eatajsk, przystojn i wyksztacon.

Przypuszczano powszechnie, e dziedziczy bdzie po zamonych,

bezdzietnych Karwickich ^). Kaczkowski rozpocz starania o rk
tej panny i zapewne na seryo w niej si rozkocha; by ju na-

wet z ni po sowie. e si w tej pannie Kaczkowski prawdziwie

rozkocha, zdaje si wiadczy list do jednego z przyjació, pisany

z Krakowa d. 22 kwietnia 1855 r.^):

„Kocham si, staram si i t. d. O ile mi ta sprawa jest drog

i wit, nie trudno odgadn, a jak gorco pragn doprowadzi

do szczliwego koca, take si atwo domyli. Niechaj ludzie

domylaj si i mówi, co chc, ja sam wiem najlepiej, co we

mnie przewaa: czy gowa, czy serce... Ale intrygi babskie posu-

waj si do tego stopnia, e mi baamuc dziewczyn i knuj

szkaradnie pomidzy jej krewnych i opiekunów. Istota ta, przy

wyksztaceniu wybornem, ma instynkt cudowny i pynie tak li-

cznie pomidzy te burze i skay, jak ódka na morzu, któr jaka

gwiazda niebieska prowadzi na swoim promieniu i jestem pewny,

e minie wszystkie niebezpieczestwa i dopynie spokojnie do tych

brzegów zielonych, majowych, które ja jej wskazaem. Ale zawsze

ta trwoga ma przemoc nad nami i niepodobna jest od drenia serca

by wolnym natenczas, kiedy si widzi tyle szczcia dla siebie

w przyszoci, a okoo tego szczcia tyle ludzkiej zazdroci, tyle

óci i jadu i najobrzydliwszych potworów. I owo to jest, co mnie

w tej chwili uczynio tak bojaliwym. Ale niech no ja ju raz

wo piercionek z turkusem na palec, to ja temu wszystkiemu

rozmiej si w oczy i powiem wszystko otwarcie, co myl."

^) Z listu Stanisawa Komiana, pisanego do mnie d. 18 kwie-

tnia 1914.

2) „Wdrowiec 1. e.
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W dalszym cigu tego listu donosi, e ma zamiar wkrótce

wyjecha na wie dla „uporzdkowania interesów, zbierania pie-

nidzy i windykowania indemnizacyi". Naley mu si przeszo

10.000 zp., ale nie moe ich wydoby z powodu „wikaniny

z gmin". Pisze dalej „Bajronist" i w lot by skoczy t po-

wie, „gdyby nie by tak rozdarty".

W nastpnym licie z d. 11 maja 1855 donosi, e lwowscy

ksigarze mcz go. Mody Wild, dowiedziawszy si, e zamierza

si eni, zrobi adwokatowi jego propozycy szecioletniej umowy.

Wyznaje e jest „szkaradnie niepewny", co z sob zrobi. Najpra-

wdopodobniej za 10— 14 dni wyjedzie za granic, mianowicie do

Parya.

Widocznie na zapytanie, z jakich powodów ta podró, odpo-

wiada d. 20 maja 1855 r., e nie skania go do niej bynajmniej

„ciekawo wystawy". „S to — pisze — skutki, raczej potrzeby

konkurencyi mojej, które s tego rodzaju, e nie dadz si omin,"
Byo to, jak si zdaje, upozorowanie ju tylko wyjazdu, któ-

rego konieczno nie wynika bynajmniej „z konkurencyi" o rk
panny Eatajskiej, lecz z powodu gonego skandalu, którego echo

nietylko na bruku krakowskim, lecz w caym kraju odbio si gono.
Z przykroci przychodzi pisa o tem, lecz niepodobna prze-

milcze faktu, ujawnionego ju szczegóowo w licie K. Szajnochy

do Kornela Ujejskiego, ogoszonym w pracy p. Kazimierza Wró-

blewskiego p. t. „Kornel Ujejski" ^) — faktu, który niewtpliwie

na ca przyszo Kaczkowskiego wywar wpyw niemay. — List

Szajnochy nosi dat d. 27 maja 1855 r. i jest ju odpowiedzi na

zapytanie Ujejskiego. Nazwiska aktorów zajcia ukryte s pod przej-

rzysterai przezwiskami. Nieczuj nazywa Szajnocha Zygm. Kaczkow-

skiego, a Urielem Mikoaja Booz Antoniewicza, który, jak wia-

domo, przed wydaniem poematu dramatycznego p. t. „Anna Owi-
cimówna", znany by jako autor rónych „piewów" i wierszy,

a przedewszystkiem jako autor piknego przekadu wierszem

dram.atu Gutzkowa p. t. „Uriel Akosta". — O niego przedewszyst-

kiem zapytywa Ujejski, a Szajnocha, „zaspakajajc jego ciekawo",

udziela mu szczegóów zajcia, zaczerpnitych „od dwóch osobicie

w tej sprawie konsultowanyci przez Nieczuj przyjació". ,.Caa

iistoija — pisze w dalszym cigu Szajnocha — wie si z wy-

padkiem poprzednim, z zajciem Uriela z tym samym krakowskim

^) Kazimierz Wróblewski. „Kornel Ujejski (1823—1893). Lwów
1902, str. 299—300.
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Hrabi, z którym Leszek mia burd. Przyszo do wyzwania na

kule, przyczem Nieczuja wiadkowa mia przeciwnikowi Uriela.

Midzy umow a odoonym do kilkunastu dni aktem, zeszli si
wszyscy przypadkowo, czy wiedzc wzajem o sobie, w kadym ra-

zie arcyniedorzeeznie, do kart, u brata autora „Listów estetycz-

nych". L^riel w\ygra kilkadziesit reskich i w przestanku przed

herbat wyszed do przedpokoju. Wtedy Nieczuja wystpuje z owiad-

czeniem, i Uriel faszywie gra. Przystpuj do kart, znajduj

rzeczywicie jedn, czy te kilka za wiele. Wtem wraca Uriel.

AYszczyna si gwar, w którym jednake nikt wyranie odezwa si

nie umie. Czyni to wreszcie Nieczuja, zadajc Urielowi w oczy

oszustwo. Ten — trudnym do zrozumienia sposobem — ofiaruje

naprzód zwrot pienidzy wygranych, a potem da satysfakcyi od

wszystkich. Na to odpowiada Nieczuja, e nietylko teraniejsze

jego wyzwanie, ale oraz i dawniej umówiona ju sprawa, ze wzgldu
na postpek dzisiejszy nie moe wcale mie skutku. — Sam jeden

przeciwko caemu towarzystwu, musi Uriel wynie si. Ale trzy-

majc si Nieezui. jako gównego reprezentanta, wpada na je-

dnego z dni nastpnych, przy wyjciu z teatru i tnie go kijem,

wymieniajc swoje nazwisko i znikajc w natoku. Nazajutrz do-

chodzi Nieczuj list, w którym stary autor, kasztelan ^), w imieniu

wikszej czci towarzystwa (lecz zawsze tylko czci, gdy
druga, pobona, gwoli imiennikowi Uriela 2), owiadczya si za

nim) wzywa Nieczuj, aby sobie nie bra do serca wypadku wczo-

rajszego i by zawsze pewnym szacunku wszystkich. Nieczuja prze-

staje na tern, stajc niby przy pierwszem zaprzeczeniu satysfakcyi —
a tymczasem Uriel, uczczony podobnem wiadectwem ze strony

przeciwnej, do której pono naley Wincenty ^), opuszcza miasto.

Dopiero wtedy, ju to za rad przejedajcych tamtdy rezolutnych

przyjació tutejszych, ju to pono take na widok nieukontento-

wania bogdanki, bardzo bogatej panny*), postanawia Nieczuja da,

czy da przecie satysfakcyi i posya za nim list, który jednake

nie zastaje ju Uriela w nowem miejscu pobytu. Niema wic innej

rady, jak szuka go po wiecie, nie chciawszy go mie przed no-

^) Zapewne przychylny Kaczkowskiemu, Fr. Wyk.
-} Ks. Karola Antoniewicza.

^) Czyby bya tu mowa o Wincentym Polu? Szajnoelia nie jest

tego pewny, dodaje bowiem sówko „pono", a istotnie wtpi naley,

aby tak by mogo, znajc przyjacielskie stosunki, jakie czyy Pola

z Kaczkowskim.
*) Pauliny Eatajskiej.
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sein. Na tern te koczy sie dotychczasowy fragment powieci.

Na wszelki wypadek gupia to powie i szkoda tylko, e waci-
wie koledzy w niej wystpuj. Sam Nieczuja wyznaje teraz: Po-

stpiem, jak student. Niektórzy widz w tem umyln intryg na

korzy poprzedniego przeciwnika Urielowego. Inni przebkuj
cigle o faszerstwie Uriela. Zawsze paskudztwo."

O teje smutnej sprawie pisa w tyme czasie Lucyan Sie-

mieski do Augusta Bielowskiego, osdzajc Kaczkowskiego bardzo

surowo. List ten, przecliowany w Bibliotece Ossoliskich ^), za-

wiera nastpujcy ustp:

. . . „Gzy w iesz, mój drogi, jakie tu awantury — tego Anto-

niewicza posdzono o szachrajstwo w karty, ale to towarzystwo,

które go posdzio, byo wcale nie wzorowych obyczajów. — Anto-

niewicz za to, gdy mu nie chciano stan w pojedynku, wypra
Kaczkowskiego, autora Nieczujów% kijem przy wyjciu z teatru. —
Kaczkowski okaza sie prawdziwym Nieczuja, bo zniós najcierpli-

wiej te razy... Sowem, same paskudztwa, tak, e czowiek ucieka

od ludzi, aby si w podobnem towarzystwie nie znalaz. Caej tej

szajce szulerów zamknito drzwi Ave wszystkich porzdnyci do-

mach. Ale to pewmie nie koniec tym brudom! Kraków spokojny —
a jednak wre wojn. — Biedny to literat z tego Kaczkowskiego,

który przyjechawszy tu, asi si, ukada i kaptowa sodycz —
potem pazurki pokaza i zacz bawi si w intrygi — teraz za

wzi kije. — To mi to kapan!"

„Obelg, jakiej dozna (Kaczkowski), — pisze Komian do

Wyka ^), nie moe tylko krwi zmaza, swoj lub przeciwnika.

Do czego to nieszczliwa namitno gry kartowej prowadzi!"

Narzeczona Kaczkowskiego, panna Eatajska bawia podówczas

z opiekunami swymi w Salzbrunn ; tam te podj^ Kaczkowski,

lecz gra nie zaprzesta, bo w przytoczonym powyej licie donosi

Komian: „W Salzbrunn, mimo sw^ego tak przykrego pooenia,

po caych nocach grywa w karty z Sewerynem K." — Cae to

zajcie skoczyo si najsmutniej dla Kaczkowskiego, bo panna

Eatajska, o której „nieukontentowaniu" donosi Szajnocha, zerwaa

z nim stanowczo. ^)

^) Korespondeneya Augusta Bielowskiego nr. "2432. Ms.

2) Z d. 23 sierpnia 1855 z Piotrowie.

^) Wysza potem d. 9 czerwca 1860 r. w Krakowie za Mieczy-

sawa hr. Dzieduszyckiego z Karniowa i Olejowej. Zmara d. 29 wrze-

nia 1892 r. w Krakowie. Ogaszaa swoje utwory beletrystyczne pod

pseudonimem „Pawe Sas".
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Franciszek Wyk, widocznie stale Kaczkowskiemu przychylny,

znajduje dla niego sowa ubolewania i z Marienbadu pisze do Ko-

miana: „Biedny Kaczkowski! tak zrcznie prowadzi pasmo zda-

rze bohaterów swoich romansów — a tak niepomylnie poszed

mu jego wasny! Niema zego, coby nie wyszo na dobre. Poje-

cha do Brukseli uczy si dziejów od Lelewela — czego mu je-

szcze nie dostaje, jakkolwiek snu dobrze dzieje szlachty swego

powiatu. Ma on zdolnoci, lecz postawienie na wieczniku od razu

tych zdolnoci, mogo go do zarozumiaoci posun. Dzi moe
on widzi, jak mu wiele braknie. W kocu jeszcze jest za mody
(lat 28) na akt ostatni w yciu, do czego i staej podstawy fizy-

cznej, jak moralnej potrzeba... Ja ju w Marienbadzie odebraem

list z Salzbrunn od panny Pauliny (Ratajskiej) z komentarzem."

W nastpnym licie, pisanym ju z Krakowa d. 12 wrzenia 1855.

nazywa Wyk p. Eatajsk „ukochan p. Kaczkowskiego" i po-

wiada o niej, e jest adna i do wyksztacona, a dalej ju z pe-

wn niechci donosi : „P. Kaczkowski zamiast w Brukseli zaba-

wi, kopn si za ladem owczym a do Parya. Tam jest podo-

bno jego przeciwnik. Tam ma si odby akt ostatni dramatu,

któremu nie atwo dobra przymiotnika, a którego ródem s
karty. Czy mylisz, e ci panowie dla rozrywki przerzucaj te ma-

lowane papierki? Attrl sacra famcs, to grunt. Nie dosy, e im

ksigarze pac na wag kruszcu ich ndzne ramoty, jeszcze je-

den drugiego rozbija po caych dniach i nocach. Moe si wy-

ldz co poczciwego z takiego serca, jakie pod ich piersiami ko-

ace? Strach myle o tern, strach ociera si o brudy podobne."

Równoczenie rozesza si pogoska, jakoby pod prezydency

Wyka mia si zawiza komitet obywatelski w celu osdzenia

i rozstrzygnicia tej sprawy honorowej, a nawet mówiono, e ko-

mitet ten uniewinni mia Kaczkowskiego, a potpi Antoniewicza.

Gdy wieci te dotary do Piotrowic, Komian zapytuje o to na-

tychmiast Wyka, dodajc: „Lubo co do mnie, ciesz si i akcep-

tuj wyrok, nie taj ci, e w publicznoci lubelskiej i galicyjskiej

wicej jest interesowania si Antoniewiczem, krewnym czy imien-

nikiem owego Antoniewicza ^), którego dotd opakuj w Pozna-
skiem". — Wyk odpowiada oczywicie zaprzeczeniem: „O a-
dnym komitecie obywatelskim, o adnem rozjemstwie w owej nie-

szczliwej sprawie nic nie wiem i nic nie syszaem. Kto mnie

t prezydency obdarzy, niech przyjmie moj dymisy, przed doj-

1) Ks. Karola.
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ciem zamianowania. Nieraz mówiono o tern u mnie i przy mnie.

Nieraz sam aktor K. raczy' mi swoje utrapienia wynurza. Mia-

em tyle miaoci owiadczy, e jeden krok faszywy do stu in-

nych podobnych prowadzi, a kartownictwo jeszcze nikomu nie

utorowao drogi do znakomitoci na wiecie."

W notatkach rkopimiennych K. Estreichera znajdujemy

o tym przykrym epizodzie nastpujc wzmiank: „Co do poje-

dynku z Antoniewiczem. Zjechali si w Paryu. Kaczkowski wy-

bra na sekundantów malarza Eodakowskiego i Zygm. Augustyno-

wicza. Wyspowiada si i zrobi testament. Sekundanci nocowali

u niego. Rano mieli si bi, lecz w nocy przyszed urzdnik poli-

cyi i zapowiedzia, e wie o zamiarze pojedynku, i jako z cudzo-

ziemcami postpi wedle prawa. Wtedy Antoniewiczowi zapropono-

wa (Kaczkowski) wyjazd do Szwajcaryi. Antoniewicz jecha nie

chcia, lecz bi si w Paryu. Kaczkowski wyjecha do Krakowa,

za nim Antoniewicz, wtedy K. wróci do Sanoka." ^)

Bezstronno jednak kae przj^toczy jeszcze list Kaczkow-

skiego, pisany z Drezna d. 14 padziernika 1855 r. 2) do Wincen-

tego Eogaliskiego, w którym to licie przedstawiony jest epilog

sprawy pojedynkowej. Z przedstawienia tego, korzystnego oczywi-

cie dla autora listu, opuszczamy tylko te ustpy, w których Ka-

czkowski zbyt ostremi sowy pitnuje postpowanie strony prze-

ciwnej.

„Poniewa nie miaem czasu — czytamy w tym licie —
napisa Ci z Parya, pisz z Drezna, gdzie od kilku dni po tylu

trudach, emocyach, zawodach, zgryzotach i t. d. odpoczywam...

Otó w krótkoci, co si stao : Przyjechaem do Parya jeszcze

w miesicu lipcu i przyjechawszy, natychmiast oddaem spraw
moj Eodakowskiemu. Antoniewicz przyjecha jeszcze w pierwszych

dniach sierpnia, ale pomimo to si wcale nie zgasza. Dopiero

dnia 6 wrzenia zgosi si do Rodakowskiego jaki Pan de Jean

(mody emigrant...), ale nie zgosi si jako sekundant, tylko z za-

pytaniem do Rodakowskiego, czyli on moe Antoniewiczowi sekun-

dowa? Jaki pocztek, taki i dalszy cig rzeczy. W kilka dni po-

tem zgosi si znowu tene p. de Jean ju w charakterze sekundanta,

ale zapowiedzia Eodakowskiemu, e wyjeda na par dni do

Londynu, a jak powróci, zgosi si do uoenia warunków. Pomimo

^) Karol Estreicher. Ms.

^) Udzielony mi askawie przez dr. Chrzanowskiego, prof. Uni-

wersytetu Jagielloskiego.
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to jednak mino kilka razj po par dni, a o panu de Jeanie ani

sycha. Dowiedziawszy si zkdind, e p, de Jean wcale nigdzie

nie jedzi i doczekawszy w najwikszej niecierpliwoci a do dnia

23 wrzenia — Eodakowski feden, a Zygmunt Augustynowicz mój

drugi sekundant, poszli do tego p. de Jeana i zapowiedzieli mu,

eby si z uoeniem warunków pieszy, bo wrzesie si zblia

do koca, a jak si skoczy, to plac wyznaczymy my sami, ostrze-

lamy go — i potem o adnym pojedynku ju mowy nie bdzie.

Tak przyciniony zgosi si tedy p. de Jean dnia tego samego,

ale zoywszy si tem, e nie mog znale drugiego wiadka,

znikn i obieca si zgosi jak najprdzej. W istocie te zacza
si zaraz latanina z ich strony po caym Paryu za drugim wiad-

kiem, ale zarazem z tem zacza si take latanina rónych figur

i z emigracyi i z kraju, to do mnie, to do Rodakowskiego z naj-

róniejszemi propozycyami : to eby t spraw zaagodzi, to eby
si bi na paasze, to eby si strzela na komend i na jednym

strzale poprzesta i milionowe takie niedorzecznoci... Poniewa

to jednak nic nie skutkowao i mymy tym panom odpowiadali

ni to, ni owo, wic wynaleli tamci przecie nakoniec drugiego

wiadka, jakiego p. Jdrzejewicza, modziutkiego chopczyka, który

dopiero co wyszed z Akademii i bawi obecnie w Paryu. We
czwartek przecie zeszli si sekundanci stron obudwóch i po cao-

dziennym targu zgodzili si na warunki — i nawet wytargowali

na Eodakowskini warunki dosy lekkie w porównaniu z naszemi —
bariera na 10 kroków, a po sze z kadej strony — pistolety

cakiem nowe i nie cignione. W pitek obrali plac w Ville

d"Avray za Paryem — kupili pistolety, zamówili lekarza, zamó-

wili powozy i t. d., a w sobot o godz. ^g^ i'ano mielimy kady
swoj drog wyjecha z miasta, aeby przed godzin 7 stan na

placu. Tymczasem o godz. 10 wieczór wpad do Rodakowskiego

Ms. Philippe, officier de Paix, a po prostu komisarz Policyi, któ-

ren z polecenia Prefekta zapowiedzia mu, e p. Prefekt wie

o wszystkiem i e nas ostrzega, aebymy na plac nie jechali, bo

posya wprost za nami policy, aresztuje nas i robi nam proces —
a z tego procesu nie wykrcimy si w aden sposób, parceue

vous etes prevenus..."

Z okolicznoci, e ów p. Philippe znal dokadnie wszystkie

szczegóy pojedynku, nawet takie, o których tylko strony same

wiedzie mogy, Kaczkowski wnosi, chocia „dowodów na to oczy-

wistych niemasz". e kto ze strony przeciwnej dopuci si

w przeddzie pojedynku denuncyacyi, przyczem wymienia owego
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p. de Jean, dodaje wszake: „O Jdrzejewiczu tu ani wspominani,

bo jakkolwiek ni brat ni swat wmiesza si w tamt spraw, mam
go jednak za uczciwego czowieka, i jego cae póniejsze zachowa-

nie dowodzio do jawnie, e jeeli bya z tamtej strony zrobiona

denuncyacya, to on o niej nie wiedzia."

„Moesz sobie wyobrazi, — pisze dalej Kaczkowski — jakie

to na mnie zrobio wraenie wtenczas, kiedym ju po 6 miesi-

cach trudów i zabiegów i po przejciu wszystkich przedpojedyn-

kowych emocyi, sta na koniec na tym punkcie, e ju prawie

tylko wzi byo pistolet do rki i stan na placu. Mylc je-

dnak, e moe jeszcze sie da co na to poradzi, posaem Roda-

kowskiego do Jen. Dembiskiego, aeby jego zdania zasign. Ale

Jenera tak, jak wszyscy potem, powiedzia: 0'est fini pour Paris

et pour la France. Tu si ju zrobi nic nie da, bo policya tutej-

sza nie artuje, a gdybycie zreszt chcieli si ryzykowa, to i có
z tego? zaaresztuj was pewnie, a cay wiat powie, ecie si

dobrowolnie dali aresztowa, bocie byli uprzedzeni. — To si te
potwierdzio niebawem, bo tene sam p. Philippe przyszed i d4>

mnie o godz. 4 rano — i tak samo mnie ostrzeg urzdownie, jak

i Rodakowskiego, i jeszcze zapowiedzia rai, e jestemy wzici

pod najcilejszy dozór policyi i kaden krok nasz jest ledzony..."

„To jest dotychczauowy koniec tej... awantury — a co w tem

najgorsza, prócz straconych przeeranie szeciu miesicy, tylu tru-

dów, przykroci, pienidzy i t. d., to to, e nie widz adnego

rodka pochwycenia... (przeciwnika) tak, eby si nie raóg wy-

lizgn, bo koniec koców, jak si policya znalaza w Wiedniu,

i jak si ju w ostatniej chwili znalaza w Paryu, tak znajdzie

si wszdzie. Poradziwszy si tedy ze wszystkimi przyjaciómi

moimi w Paryu, postanowilimy tak, e trzeba sobie powiedzie

passe na to, bo widoczna jest, e tylko darmo czas trac, które-

gora traci nie powinien i darrao trac pienidze, których tyle ani

nie raara, ani raog raie do stracenia, — a ja swoj drog po-

staera mu potera moich sekundantów, którzy rau zapowiedzieli

krótko i wzowato : e odtd ani rau terrain jaki nowy wyzna-

czara, ani adnego terrainu nie przyjrauj od niego, ale gdziekol-

wiek go przypadn, tam do 24 godzin bez adnej wymówki si

strzela musi, na te same warunki, jakie zostay oznaczone w Pa-

ryu."

„Ciekawym bardzo Twego zdania o tej sprawie i przy spo-

sobnoci rad go wysucham."
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Jakie byo o tein zdanie Eogaliskiego, nie wiemy; trudno

te skontrolowa prawdziwo wszystkich szczegóów, podanych

w licie Kaczkowskiego, co do zaj w Paryu. To pewna, e zda-

nia o tej sprawie byy mocno podzielone, a echem opinii, nieprzy-

chylnej Kaczkowskiemu, sta sie K. Estreicher w swych rkopi-

miennych notatkach,

Przy kocu przytoczonego powyej listu, donosi Kaczkowski,

e jeszcze dni kilka ma zabawi w Drenie, potem równie dni

kilka zatrzyma sie w Krakowie i ztamtd odjedzie na wie, —
„bo — dodaje — wóczy si dalej nie mam ani czasu, ani pie-

nidzy, a choby nie to, to trzeba przecie pracowa dalej, kiedy

si raz zaczo".

Franciszek Wyk donosi ze swej strony Komianowi, e
Kaczkowski, wyzwawszy Antoniewicza, wyjecha do Parya, lecz

dodaje, e ztamtd jedzi jeszcze do Drezna, gdzie próno oczeki-

wa przeciwnika cae 4 tygodnie, poezem przyby do Krakowa,

lecz tu znowu policya kazaa mu wyjeda. „Utrzyma si — dodaje —
wprawdzie przy Krakowie na czas niejaki, ale sam czujc zgóry

niestosowno swego tu pobytu, odstpi rocznego mieszkania,

sprzeda swe graty i obiecywa pisywa... Taka jest kolej bohate-

rów XIX wieku." ^) W tyme licie czytamy: „Dzi wyrzek si

on wszelkiej gry w karty i gdy przed kilku dniami brako jednej

osoby do skromniutkiej partyi, któr miewam czasami po kilka

groszy, Kaczkowski wszelkiego udziau odmówi, przecie zosta

przez cay wieczór. Dzi on odjecha ztd zupenie do domu ojca

na wie. co wypadao uczyni i ze wzgldów' osobistych i z literac-

kich stosunków. Obowiza si albowiem Lesznowskiemu do napisa-

nia powieci gazeciarskiej i moe nawet raczy wzi honoraryum."

Na zaprzeczenie Wyka co do owego komitetu obywatel-

watelskiego, który pod przewodnictwem jego mia rzekomo Kacz-

kowskiego uniewinni, odpowiada Komian zapytaniem : „Ale któ
to jest autorem tej bajki? Kto ci t niezasuon przysug zrobi?

Mnie si zdaje, e to sprawka tego, który tej rehabilitacyi potrze-

bow"a; wika si on widz i wikanym bdzie przez gazeciarzów,

którym si zaprzeda, dopnie jednak swego zamiaru, bo go obda-

rzy majtkiem chciwa zarobkowo i gupia ciekawo nikczemnej

zgrai, któr nazywamy publicznoci. O sporze jego z antagonist

rzec mona: trafia kosa na kamie; podobno si oba bi nie bd
i obelga zaschnie na ich skórze."

O List z daty 9 listopada 1855.
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Ju z tych sów wida, jak bardzo wówczas ostygy pierwo-

tne sympatye dla Kaczkowskiego. W przypisku jednego z listów

Komiana do Wyka z tego czasu, czytamy: „Przeczytaj w „Ga-

zecie Warszawskiej" Nr. 254 „Rajroniste" Kaczkowskiego o kie-

basie, jajecznicy, o tabace, a uznasz, e zgupia."

Opinia Wyka o „Bajronicie" take niezbyt pomylna, jak

równie o „Wnucztach", którym przyznaje myl „do pikn",
lecz gani wykonanie; zarzuca ,.dugo i rozwleko", przytem

zaniedbanie stylu, zwroty, obce jzykowi polskiemu, makaronizmy

francusko-niemieckie. „Wszystko to — dodaje — pochodzi z obie-

tnicy 4-toraowej powieci, za któr p. Wolff paci po 1200 rubli

i z tego zwyczaju, e nie racz odczytywa tego, co raz napisali...

„Pisz, póki papieru, tchu i pióra stanie.

I zna, e pisarz pód ten skreli na kolanie,"

Wszelako stosunki pomidzy Wykiem i Kaczkowskim trway
jeszcze czas jaki, utrzymywane korespondency. W jednym z osta-

tnich ju listów do Kajetana Komiana ^), który w par miesicy

potem ycie zakoczy, pisze Franciszek Wyk: „Autor Murde-

liona, wydalony (nie wiedzie dlaczego) z Krakowa, z wiejskiego

ustronia czasem si do mnie odzywa."

Tak si zakoczy ten smutny krakowski epizod w yciu

Kaczkowskiego.

Widzielimy, z jakich powodów i w jakim celu wyjecha

Kaczkowski do Parya. Wiemy ju take, e powracajc ze stolicy

Francyi, zatrzyma si Kaczkowski w Drenie. I na ten wanie
czas przypada jego wycieczka do Heidelbergu, przedsiwzita w celu

poznania Zygmunta Krasiskiego. O tych odwiedzinach znajdujemy

rkopimienn relacy Kaczkowskiego, niestety, bardzo niekom-

pletn; brakuje w niej bowiem karty rodkowej i zakoczenia. —
Nosi ona tytu: ..Notatka o Krasiskim", a na okadce: „Spotka-

nie si z Z. Krasiskim w Heidelbergu".

„Jeden z naszych pisarzy, — czytamy tam — najmodszy

wiekiem, ale rozwanego czytelnika niemal zadziwiajcy powag
myli, dojrzaoci sdu i gadkoci wysowienia, — mówic
w „Przegldzie Polskim" o dziele profesora Maeckiego p. t. „Ju-

liusz Sowacki" -). — postawi, jako nierozwizane dotychczas py-

1) Z d. 19 stycznia 1856 r.

-) Mowa tu niewtpliwie o ocenie dziea Maeckiego, napisanej

przez Stan. Tarnowskiego i zamieszczonej w ^Przegldzie Polskim",

w zeszycie kwietniowym 1867 r. Warto zapamita sobie to zdanie Kacz-

kowskiego o Tarnowskim, które potem radykalnemu ulego przeobraeniu

!
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tanie, z jakich waciwie powodów zerwaa si przyja pomidzy

Krasiskim i Sowackim? — a zarazem wyrazi yczenie, aeby
kto z tyci, co mog. wda si w t spraw i wykry prawdziwe

przyczyny zmiany Krasiskiego wzgldem Juliusza.

„Nie naleaem do tego pokolenia narodowycti pisarzy, któ-

remu wraz z Mickiewiczem przewodniczyli obadwa wy wymienieni

poeci. Sowackiego nigdy osobicie nie znaem, z Krasiskim ni-

gdy mnie blisze nie czyy stosunki: ale wychowaem si w tej

atmosferze, któr ci trzej mistrzowie sowa napenili swym du-

chem, na ich dzieach, jako na zakazanych, a przeto podwójnym

wówczas urokiem opromienionych owocach, uczyem si z wit
trwog odgadywania najwyszych tajemnic narodowego geniuszu,

i naleaem do tych, którzy równie promiennym urokiem otoczone

osoby tych wieszczów w dziewiczej prostocie serca uwaali niemal

za nadprzyrodzone zjawiska. To nie byo wówczas adnego szcze-

góu, odnoszcego si bd do ich prywatnego ycia, bd publi-

cznego zawodu, nie byo anegdoty ani tak potwornej, ani tak dro-

bnej, nie byo wreszcie pytania, rzucajcego wiato na ich wza-

jemne do siebie stosunki, o którebymy si byli z gorczkow
ciekawoci nie dopytywali, któregobymy pomidzy sob nie po-

wtarzali i nie rozbierali z jak najcilejsz drobnostkowoci. Wy-
jtkowe to byy dla ludzi wsawionych czasy, — miny wszdzie

na dugo, a moe na zawsze, — i u nas nie prdko powróc.

..Prócz tego, w czasach póniejszych, poznaem osobicie Kra-

siskiego, miaem z nim kilkakrotne rozmowy — i wanie zda-

rzyo si tak. emy bardzo wiele mówili z sob o Sowackim.

„Nie w"iem, azali pytanie, przez p. Tarnowskiego postawione,

potrafi wyczerpujco i ostatecznie rozwiza: lecz zdaje mi si,

e tern, co mam z tego powodu do powiedzenia, mog si w ka-

dym razie cho cokolwiek do rozjanienia tego pytania przyczyni.

Sdz te nadto, e zdanie sprawy z tego, co od Krasiskiego sy-

szaem, nie bdzie ju z tego powodu bez pewnego zajcia, ilee

miaem zwyczaj, który te zachowuj do dzi dnia, ilekro mi si
zdarzy spotka z ludmi pierwszorzdnego, bd w kraju, bd za gra-

nic, znaczenia, notowa sobie natychmiast po mianych z nimi roz-

mowach, tak usyszane od nich waniejsze zdania, jak te sprawione

przez nich wraenie. Tak samo postpiem z Krasiskim, a przeto

wszystko, co zamieszczam poniej, czerpi wprost z porobionych

naówczas notatek, do których zgoa nic nie dodaj, bardzo wiele

opuszczam — i tylko auj, i z obawy przerwania wtku i nie-

dokadnego wyjanienia, dlaczego Krasiski wanie ze mn mówi
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tak wiele i tak otwarcie o Sowackim, nie Jnoge jeszcze wicej

opuci, *)

„Wybierajc si w roku 1855 za granic, miaem zgóry po-

wzity zamiar poznania wszystkich naszych znakomitoci, tame
bawicych. Nie bya to rzecz trudna; wszelako o Krasiskiego

miaem niejakie obawy, bo wiedziaem, e nietylko nie zawsze

jest przystpnym, ale czsto nawet nie atwo miejsce jego pobytu

odpyta. Jednake przed wyjazdem wzmocni mnie w tem przed-

siwziciu, a zarazem pocieszy jeden z jego krewnych., mówic
rai: — Poznaj sio koniecznie z Krasiskim. Jest to nietylko sa-

wny poeta, ale zarazem niezwyky czowiek. Jedna rozmowa z nim

moe wielki wpyw wywrze na jnodego pisarza, moe mu zna-

cznie widoki rozszerzy, moe cay nastrój jego umysu podnie
o wiele wyej. Nie wtpi, e i dla ciebie nie bdzie bez wy-
szego zajcia. Jeeli go zechcesz szuka, to go znajdziesz zapewne

a do koca lata tu, albo ówdzie nad Eenem. Unika on czsto

obcych, bo jest cierpicy; ale jest przy nim Eoman Zauski, któ-

rego znasz, a jak ten ci wprowadzi, bdziesz jak najlepiej przy-

jtym.

„Atoli przyj ectiawszy do Drezna, zastaem tam Eomana Za-

uskiego, przybyego w-anie z nad Renu. Zauski sam mnie pierw^-

szy zagadn, azali nie myl Krasiskiego odwiedzi, mówic mi

:

Niewymownie auj, em wanie wyjecha, ale mimo to jed.

Zygmunt jest w Heidelbergu. Jed koniecznie, trafisz w najlepsz

por. Waniemy ciebie czytali, bardzomy wiele o tobie mówili.

Po szlacheckich, zaczlimy czyta twoj powie wspóczesn.

Nadzwyczaj go to zajmowao. Znalaz tam rzeczy, które niezmier-

nie ywe na nim sprawiay wraenie. Bo wyobra sobie, konie-

cznie mu si z pocztku zdawao, e to si do niego odnosi, e
przynajmniej co z niego jest wzite... Okazao si potem, e nie.

Uprzedzam ci o tem na wszelki wypadek, aby pomimo woli nie

przyj na siebie pozoru, e tworzc charakter Edmunda ^j, miae
jego na myli, a tworzc Ivamila, mylae o pewnym demokraty-

cznym poecie. Z tem wszystkiem zapewniam ci, e bdziesz jak

^) Poniewa notatka ta powstaa pod wraeniem artykuu Stan.

Tarnowskiego o dziele Maeckiego, drukowanego w kwietniu 1867 r.,

przeto ustali mona dat napisania tej notatki. Napisana ona zostaa

niewtpliwie w tyme samym 1867 roku, t J. w lat dwanacie blisko

po wizycie w. Heidelbergu.

2) W powieci p. t. „Dziwoona".

Zygmunt Kaczkowski i jego czasy. 11
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najlepiej przyjtj^m. Dam ci zreszt list do Zygmunta, który ci

mnie samego zastpi.

„Wszystko to dziao si tak prdko. Zauski si tak pieszy,

tak by czego uradowany, czy zniepokojony, e zaledwie mi wr-
czy list, przy mnie napisany, juemy si poegnali. Nie miaem
nawet czasu wypyta go dokadnie, co tam mogo by takiego

w owej powieci, w czemby Krasiski móg by znale jakie

aluzye do yjcych poetów. Póniej za wcale o tem nie my-

laem.
„W kilkanacie dni potem przybyem do Heidelbergu. Byo

to rano. Dzie by przeliczny, bardzo jasny i ciepy, jakie za-

zwyczaj na scliyku wiosny ^) miewamy. Poszedem zaraz do Kra-

siskiego. Sucy wprovyadzi mnie do jakiego pokoju, w którym

zapewne najczciej przebywa poeta, ale o którym tylko to umiem

powiedzie, e sprzty w nim byy ciejnne, a okna na wpó z3.so-

nite czemsi zielonem. Chcc si bowiem po tym pokoju rozpa-

trzy, spostrzegem przed wszystkiem innem jaki rodzaj stojcego

pultu do czytania, a na nim otwart t wanie powie moj,

o której wspomina Zauski. Bya to „Dziwoona". Nie atwo mi

dzisiaj odtworzy te wszystkie uczucia, które mnie wtenczas przejy.

Eozmaici pisarze rozmaite maj wyobraenia o svyoich utworach

:

jedni rozumiej o nich zanadto wiele, drudzy nadzwyczaj mao.
Ja zawsze naleaem do tych ostatnich. Lecz nigdy mi moje pi-

sarskie malestwo nie stano przed oczyma tak ywo, jak wten-

czas. Bo jeeli ju sama obecno tej chwili, w której miaem
obaczy jednego z najwikszych poetów, opromienionego tak wie-

tn aureol w mej ^vyobrani, musiaa mnie pewn niespokojno-

ci przejmowa: to znowu widok tej ndznej xiki mojej na

jego pulcie, widok tak wzniosego duclia, spuszczajcego si z b-
kitów na ziemskie niziny, aeby si listkom rosncych na nich

drobniutkich trawek przypatrze, napeni mnie niewymown po-

kor i jakby jak obaw. Cae uczucie jego wielkoci, a mego
malestwa, przygnioto mnie takim utumiajcym ciarem, e mi

si oddech zapar w piersi na chwil i niemal al si we mnie

odezwa, em si na to spotkanie odway. Jednak w tej samej

chwili stana mi caa tre owej powieci w pamici: owa walka

dwóch prdów spoecznych i ów „syn szlachecki" i syn „idei ludo-

wej", kochajcy si wzajem i nienawidzcy zarazem, odpychajcy si

') Zapewne ma by u schyku lata, bo jak z listów Wyka
wynika, Kaczkowski dopiero w sierpniu 1855 r. wyjecha za granice.
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wiecznie, a przecie nierozdzielni i gincy kady swoim sposobem,

nie rozstrzygnwszy swej walki stanowczo."

Tn, niestety, brakuje jednej kartki rkopisu Kaczkowskiego.

Zauway musimy, e ów niemal entuzyastyczny ustp, nazywajcy
Krasiskiego jednym „z najwikszych poetów, otoczonym wietn
aureol", jest w racej sprzecznoci z temi zdaniami o twórcy

„Irydyona", które znajdziemy póniej w rkopisach i listach Kacz-

kowskiego. aowa te wypada, e w tej notatce brakuje wanie
opisu pierwszego wraenia, jakie wywary na Kaczkowskim posta

i przyjcie Krasiskiego. Brak ten zastpi moemy jedynie wy-

jtkiem z listu autora „Dziw-oony", pisanego w wiele lat póniej,

a mianowicie 21 marca 1893, do pani Ksawerowej Liskowej.^)

By liardzo moe, i zarówno jak opinia o stanowisku wród poe-

tów, tak te i sd o powierzchownoci jego i wraeniu, jakie wy-

wieraa, uleg z czasem zmianie na niekorzy poety.

„Powierzchowno Krasiskiego — czytamy w tyra licie —
me sprawiaa sympatycznego wraenia. By on niewielkiego wzro-

stu i w plecach daleko szerszy, nieli wyglda na portretach, przy-

czonych do xiki Tarnowskiego. Twarz mia nieadn i bez wy-

razu, jego schorowane oczy byy bez blasku, nim zacz mówi,
wyglda na biuralist, który si nad papierami spracowa. Ale

jak zacz mówi, wyazi z niego czowiek cakiem inny, który

z jego powierzchownoci by w diametralnej sprzecznoci ; fizycz-

no jego bya jak najzupeniej ziemsk i prozaiczn, natomiast

za jego sowo byo tak duchowe, i zdawao si czsto, jakgdyby

nie miao z ziemi adnej stycznoci. Tak przynajmniej przedsta-

wia si tym osobom, które tylko rzadko widywa i które nie miay
z nim zayoci. Jednak ta duchowo jego rozmowy nie bya na-

turaln, mówic, bezustannie pozowa, unika starannie dotykania

rzeczy codziennych, szuka myli i szuka wyrazów, a chocia je-

dne i drugie znajdowa z atwoci, myli byy zaw^sze jakie poza-

wiatowe, a wyraz.y wyszukane i bombastyczne tak samo, jak vf jego

listach. Zgoa zetknicie si z nim nie byo przyjemne, — a jeeli

kto po pierw^szej rozmowie z nim drugiej zapragn, to przez cie-

kawo, ale nie przez pocig do niego. Jest to nietylko moje zda-

nie, ale tyci wszystkich, którzy go znali, nie nalec do jego ci-

sego kóka, a nawet i wielu z tych, którzy przez jaki czas yli

z nim w bliszych stosunkach."

') Póniejszej Wadysawowej oziskitij.

11*
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Tu powouje si Kaczkowski na Kazimierza Stadnickiego,

autora „Gedyminów", „który bardzo czsto Krasiskiego widywa
w Wiedniu", a nawet na opini Klaczki, „gdyby ten chcia kiedy

szczerze powiedzie, co o Krasiskim rozumia". — Stadnicki, cho-

cia „z opiniami, jakie Krasiski wyraa w swoich Listach i w kon-

wersacyach poufnych, nie byt w sprzecznoci, nazywa go kome-

dyantem".

„Krasiski — czytamy dalej w tym licie — by jednym

z najwicej uprzedzonych ludzi, jakich kiedykolwiek spotkaem

w yciu : uprzedzony za, albo przeciw, sdzcy zawsze wedug swego

urojenia, a nigdy wedug rzeczywistoci, dlatego sd jego by za-

wsze niesprawiedliwym. Mona o nim susznie powiedzie, e nie

mia zgoa adnego daru obserwacyi. To te kto go widzia kilka

razy, ten móg atwo zrozumie, dlaczego byo tylu ludzi z jego

wasnej warstwy spoecznej, którzy z pocztku weszli z nim w bli-

skie stosunki, a potem odskoczyli od niego, aby go widywa, o ile

monoci, jak najrzadziej. Pomidzy takimi ludmi znajdowali si

nawet jego krewni, których sam znaem."

„Krasiski — pisze Kaczkowski dalej — uprzedza si tak

samo przeciwko stronnictwom politycznym, a nawet przeciwko ca-

ym warstwom spoecznym, jak przeciwko ludziom. Xie cierpia

demokracyi, czy to w kraju, czy za granic, nie cierpia emigra-

cyi, nienawidzi mieszczan jako kupców i handlarzy, nie mia sym-

patyi dla ogóu szlachty, nazywajc pogardliwie „drobn szlacht-.

We wszystkich tych sferach czu nienawi do arystokracyi i re-

wolucy, któr z zasady potpia, jednake nie dlatego, e bya
oporem przeciwko wadzy, której nielegalno dopuszcza, tylko

z tego powodu, e j w ogólnoci pojmowa, jako przewrót spo-

eczny. Do ludzi si take bardzo atwo uprzedza, nawet do ta-

kich, których zna tylko z nazwiska. Uprzedza si take do zna-

jomych, a jak si przeciwko takiemu znajomemu uprzedzi, to po-

suwa swoje uprzedzenie tak daleko, e si znajomoci wspiera.

O pisarzach polskich, z bardzo nielicznymi wyjtkami, mówi zwy-

kle z przeksem, a do bardzo wielu z nich mia antypaty, której

wcale nie tai. Tak n. p. by niesychanie uprzedzony przeciwko

Polowi. Kiedy przed nim podnoszono pikno „Pieni Janusza",

to odpowiedzia na to: „e to jest apoteoza rewolucyi, która si

nie udaa, a nadto jeszcze skoczya na szubienicach". A kiedy

podniesiono ,.Pie o ziemi naszej'', to zrobi uwag, e ,.jest to

pie „po" ziemi naszej, co miao znaczy, e peznie przy samej

ziemi, a potem mówi przez cay kwadrans o tej Polsce nadpo-
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wietrznej, któr sam kocha..." W naturalnych i ciepych uczu-

ciach Malczewskiego nie móg si smaku domaca — a Goszczy-

ski I\y u niego poet hajdanuickim." ^)

Z tego ustpu listu Kaczkowskiego do pani Liskowej oka-

zuje sie dowodnie, jak niech powzi Kaczkowski do Krasi-

skiego, w lat wiele po swej wizycie w Heidelbergu, Niech ta,

która wywoaa sd niezmiernie surowy tak o poecie i jego dzie-

ach, jak i o czowieku i jego prywatnera yciu, dyktowana bya
widocznie w r. 1893 nie rzeczywistem przekonaniem Kaczkowskiego

Krasiskim, lecz stronniczem i zawzietem uprzedzeniem przeciw

autorowi znakomitego dziea o wielkim poecie,- przeciw Stanisa-

wowi Tarnowskiemu, jako przewódey znienawidzonych przez siebie

Staczyków. Zarzucajc Krasiskiemu, e si „uprzedza" atwo
przeciw stronnictwom i ludziom, dawa Kaczkowski folg wasnym
uprzedzeniom do ludzi i stronnictw i okazywa jawn partyjno.

1 zdaje si, e mia zupen suszno K. Estreicher, który w swo-

ich notatkach, mówic przy innej okazyi o Kaczkowskim, Avyrazi

si: „Ry to czowiek zawsze stronniczy".*)

Jak si rozpocza rozmowa Kaczkowskiego z Krasiskim

w r. 1855 w Heidelbergu, trudno si domyle z defektowej no-

tatki. Z dalszego jej cigu wnosi mona, e Krasiski pocz mó-

wi o powieciach nieczujowskich, zarzucajc autorowi, e wypro-

wadzi na widowni tylko „maych szlachciców", a pomin zupe-

nie wielkie, historyczne postacie.

„Przynajmniej — mówi poeta — nasze sowa tak daleko

dosign, jak sigay ich czyny. Zreszt i mali wyrosn, jeeli

siga lid wysoko. Jabym tych maych szlachciców postawi na

drugim planie. Tam b3^1'o ich miejsce w historyi i tam powinni

sta w dziele sztuki. Nie tworzybym te Murdelionów. Ten duch

ujemny, niesforny, rozprzgajcy, ma swoich ywych przedstawi-

cieli w wyszych sferach spoecznych. Postawiwszy t si tak

wysoko, jak wówczas staa w rzeczywistoci, mona jej przeciw-

stawi daleko wysze postacie dodatnie, które ci dadz sposobno
uosobienia najwzniolejszych cnót naszych, najszczytniejszych cha-

rakterów narodowych, obejmujcych swem sercem nie par powia-

tów, ale ca ojczyzn, nioscych caopalenie z siebie nie swojej

rodzinie, lecz caej narodowej przyszoci. Zgoa, byby to dramat

I wielki dramat — i nie masz wikszego w caej historyi!"

1) Ms.
2) Ms.
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Trudno zaprzeczcie temu zdaniu, tej krytyce nieczujowskieb

powieci, nietylko trafnoci, ale i wyszego, wzniosego tonu.

„Omieliem si na to — pisze dalej Kaczkowski — zrobi

uwag, e odtwarzanie ywjcb postaci z sfer wyszycb. postaci,

napenionych ducbem rozprzgajcym, miaoby t niedogodno,

i naleaoby wtedy wymówi imi — a niemasz z owycb czasów

takiego imienia, któreby ju wygaso; co wiksza, niemasz pot-

pionego naówczas imienia, któregoby nastpcy póniejsi nie sta-

rali si byli, czstokro nawet bardzo znamienitemi cnotami i ofia-

rami, zmy plamy lub baby swojego owoezesnego pradziada. Hi-

storykowi wolno sdzi jak najsurowiej. to jego prawo i obowi-

zek; moe on zreszt jak najcilej wydzieli indywiduum z ro-

dziny i pokolenia: ale dla poety lub powieciopisarza jest rzecz

wstrtn z ludzi, yjcych pomidzy nami w swoich dzieciach lub

wnukach, czyni szatanów, oczywicie tak czarnych, jakijui nigdy

nie byli, bo naturalna ich czarno sztuce nie wystarczy, i poda-

wa imiona ich niakom, aeby niemi dzieci straszyy. W innym

zreszt narodzie, który si cieszy bytem pastwowym i gdzie ci,

których rodzinne imiona poezya, albo lekka literatura, czarnemi

narzuci barwami, maj szerok aren publicznego ycia przed sob.

na której mog zami swych przodków, — w takim narodzie

moe to jeszcze by pozwolonem; ale u nas, gdzie nawet jeszcze

historya nie wydaa ostatecznego wyroku, gdzie najgoniejszych

imion dziedzice s na ciche cnoty wskazani...

— Masz suszno, masz suszno, — przerwa mi niecier-

pliwie Krasiski — nic ohydniejszego nad te szkaradn swawol!

A ju si ona i u nas rozzuchwalia niepomau. Nie dziwi si
temu ubouchnemu robactwu, które nie mogc znale gdzieindziej,

szuka piórowej sawy w skandalu. Ale i duchy wysze, ludzie ge-

nialni, poeci pierwszego rzdu, take grzzn od czasu do czasu

w tej botnej kauy. Ile ju nad tem bolaem i jaki wstrt od

nich mi bierze ! Uderzajc na zmarych, pchaj swe bratobójcze

noe w ciaa ywych ; czerwona krew pynie z pod ich morder-

czych narzdzi, krew niewinna: oni to widz i z lin szydercz

na swoich wargach drgajcych, urgaj cierpicym. Lub jeszcze

gorzej. Przyznaj si bowiem do winy, uderzaj si w piersi, pi-

sz listy z uniewinnieniem ; ale nim jeszcze list napisali, ju noa
dobyli, aeby na nowo uderzy. Przezwyciaem ten wstrt w so-

bie ; chciaem dla wielkich przymiotów mae wady przebaczy —
i przebaczyem, ale zapomnie nie mog. Masz suszno, masz

suszno zupen. Pomsta i kara nie powinny by naszem zada-
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nieiii. Polska stana tak wysoko potrzeb i duchem ofiary, e j
zabija ten, który jej kae by sdzi i katem. Duchem jej jest

przebaczenie, przebaczenie mordercom obcym i winowajcom w wa-

snej rodzinie. Oh, có to za rola dla poety, albo artysty, wywleka

z grobu umare i stawia te trupy przed trybunaty gawiedzi i py-

ta jednego: A zkd te plamy czerwone na twojej delii bkitnej?

a drugiego: A zkd to zoto na twoim pasie? a dlaczego kordy

wasze pordzewiay? — Bóg bdzie ich sdzi, niech ich sdz
dziejopisarze; ale ty, kiedy zstpujesz do grobów, wyprowadzaj

z nich owych starych rycerzy, których lnice pancerze nie maj
ani chmurnego oddechu na sobie; niechaj bijce od nich promie-

nie w twej xice cho przez godzin tak jasno zawiec, jak nie-

gdy w Polsce wieciy przez cae wieki. — Ja te wcale tak nie

mylaem. Nic dobrze mnie zrozumiae. Powiedziaem przecie

wyranie: takiego rozprzgajcego ducha nie stawibym na pierw-

szym planie. Byby jak szatan, jak duch rozstroju, wichrzcy gdzie

w przepaciach... Duch winy, grzech zbiorowy pokole, wcielajcy

si w lietmanów i senatorów, w królów i królewskich doradców,

w sejmy cae, w konfederacye, duch ujemny, grzech, fatum : jemu

nie trzeba nazwiska.

W tym kierunku myli mówi Krasiski i wicej i daleko

lotniej ; oddaj tu tylko to, co mogem schwyci, zachowa w pa-

mici i zanotowa. Po krótkim zwrocie do literatury biecej,

rzek, wskazujc rk na pult

:

— Jest tu jeszcze inna xika twoja, z innych czasów. Skd
ci przyszo na myl wzi przed si ten przedmiot?

Spojrzaem na niego, milczc; wszake zaraz poderwa i rzek

z umiechem

:

— Powiedziaem co, jak szanowna publiczno, albo jak

ssiad pyzaty. Ale istotnie, czy rzeczywicie si taka walka u was

odbywa ?

Odpowiedziaem, e odbywaa si rzeczywicie w tej epoce,

któr ta powie obejmuje. Euch roku 1848 wiele kwestyi spor-

nych faktycznie rozstrzygn, inne zagodzi, a chocia ta sama

walka si jeszcze cigle odbywa, to teraz ju w innych formach

i rozmiarach i walczcy zmienili znacznie swe stanowiska. Na to

Krasiski

:

— „Jest to walka wieczna, stara jak wiat i jak wiat bez

koca. Z jednej strony duch adu, z drugiej duch prcy naprzód

bez wzgldu na istniejcy porzdek rzeczy; z jednej strony umysy

dodatnie, a z drugiej ujemne, zachowawczo i rewolucya, spokój
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i burza, wiecznie si z sob bi bd, dopólfi ludzi stanie na wie-

cie. Duchowa walka, nic ywotniej szego na ziemi, to pierwszy

warunek ycia, to samo ycie, — w spoeczestwach, yjcych y-
ciem normalnem, Ale my w wyjtkowych yjemy warunkach. To
u nas i te dwie potgi z sob walczce odmienny przybray cha-

rakter.
"

Na tem urywa si, niestety, ta notatka ICaczkow^skiego o wi-

zycie jego w Heidelbergu. Nie rozstrzyga ona bynajmniej pytania,

postawionego na wstpie, „z jakich waciwie powodów zerwaa

si przyja pomidzy Krasiskim i Sowackim", ani te zawiera

tego, co Krasiski mia z Kaczkowskim „bardzo wiele mówi o So-

wackim". Przypuszcza tylko mona, e Krasiski, mówic o „du-

chach wyszych, ludziach genialnych, poetach wyszego rzdu, którzy

grzzn od czasu do czasu w kauy", mia na myli autora „Ksi-

dza Marka" i rol, jak w tym poemacie kaza Sowacki odgrywa
marszakowi konfederacyi Krasiskiemu, a mówic o swoim bólu

i przebaczeniu, myla o twórcy wspaniaego wiersza „Do autora

Trzech Psalmów" i swojej odpowiedzi, zawartej w „Psalmie alu".

Pytanie zreszt powysze co do ozibienia stosunków Z. Krasi-

skiego z Sowackim rozstrzygn sam Stanisaw Tarnowski w swej

znakomitej pracy o twórcy „Nieboskiej". Dzieo to wszake docze-

kao si bardzo ostrej krytyki ze strony Kaczkowskiego w latach

o wiele póniejszych, bo dopiero w r. 1893 w obszernych kilku

listach do pani Jadwigi Liskowej. Krytyki tej, bardzo zjadliwej

i niesprawiedliw^ej, w najwyszym bowiem stopniu stronniczej,

pisanej pod wpywem animozyi do „Staczyków", nie mamy za-

miaru i nie widzimy potrzeby powtarza. Do zaznaczy, e zda-

nia, tam wypowiedziane, dzieli caa przepa od uczu pokory

i uszanowania, z jakiemi w roku 1855 przekracza Kaczkowski

w Heidelbergu progi wielkiego poety. Wówczas Kaczkowski z czci

gbok zblia si do „jednego z najwikszych poetów, opromie-

nionego wietn aureol w jego wyobrani", — do twórcy „Iry-

diona" i „Nieboskiej". W roku 1893 ta „Nieboska komedya" jest,

zdaniem tego Kaczkowskiego, utworem pod wzgldem sztuki nie-

sychanie bezadnym, a co do treci czyst mrzonk, nie majc
adnej podstawy w rzeczywistoci", to „czysta ideologia, nie ma-

jca w sobie prawdy ani rzeczywistej, ani nawet teoretycznej, —
a poezya bez prawdy jest po prostu aberracy umysu, która nie

zasuguje na adn uwag, a nie dopiero na sd taki, e jest arcy-

dzieem". — „Jaki tam niead! co za figury! — woa. — Ani

jednego czowieka z krwi i koci, wszystko same maryonetki, prze-
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brane za ludzi. adna to z nich nie mówi, jak mówi ludzie,

AYSzystkie wiedz o tem, e s na scenie i graj — komedy. Lecz

co najwaniejsze, to to, e niemasz decyzyi. Skd to pochodzi?

Oto std, e Krasi liski z trdycy i domokracyi nie cierpia, a o ary*

stokraeyi wiedzia' ze swego najbliszego otoczenia, ile jest wdarta

i dlatego nie dat adnej zwyciy." — „Irydion" — pisze dalej

Kaczkowski — jest rodzonym bratem „Nieboskiej". Tam wszake

nietylko sama inwencya jest prost niedorzecznoci, nietylko

w nim niemasz ani jednej ywej figury, tylko same mrzonki,

ubrane w posta, niby do czowieka podobn, ale jeszcze nadto

wszystko jest styl, którego aden odek strawi nie potrafi." ')

„Irydion" —twierdzi Kaczkowski w jednym z dalszych listów-j —
Jest dzieem niejasnej gowy i nieokiezanej fantazyi. Niemasz

w nim ani prawdy, ani pikna, — a jeeli jest tu i ówdzie jaka

myl wzniosa, to jest ona owinita w szat tak mglist, tak trzeba

dopiero szuka, do czego sie odnosi i czego chce nas nauczy, e
nie sprawia adnego wraenia. Prócz tego jest takim napuszystym

i bombastycznym stylem pisany, e czytelnika dawi i dusi..."

„Wszystkie dalsze poemata: „Trzy myli Ligzy" i t. d. s to

pomniki rozczochranego romantyzmu, w Bajronowskim stylu, ale

bez Bajronowskiego geniuszu pisane, pomniki aberracyi romanty-

zmu, tak dla rozwoju literatury, jak i dla spoeczestwa bez a-

dnej wartoci."

Z pod tego okrutnego wyroku wyjte s tylko „Przedwit"

i „Psalmy", chocia take nie bez zastrzee. „W „Przedwicie"

i „Psalmach" take niemasz prawdy, — pisze autor „Murdeliona" —
ale jest wznioso i pikno. Z wyjtkiem maych jzykowych

usterek, w których si jeszcze przebija dawna przesada, ale które

mona przebaczy, s to poetyckie utwory pierwszorzdnej pikno-

ci, tak pikne, e pikniejszych od nich niemasz ani w naszej,

ani w adnej innej literaturze. S równe, ale ze stanowiska pi-

knoci niemasz wspanialszych i wyszych."

Napisawszy te sowa, zauw\ay snad I^aczkowski, e powie-

dzia za wiele. Spieszy wic doda

:

„Ale jaka jest ich warto istotna w dziedzinie poezyi? Po-

niewa niemasz w nich prawdy, wic s to wielkie kompozycye

muzyczne, osnute na najwzniolejszych narodowych motywach,

kompozycye, pojte szczytnie i wykonane z mistrzowstwem, pet-

^) Listy do pani Jadwigi Liskowej z 4 i 15 marca 1893. Ms.

2) Z 3 kwietnia 1893.
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nem doskonaoci, dlatego dziaaj bezporednio, podnosz umjst

i serce i pozostawiaj po sobie podniose, uszlachetniajce i ule-

pszajce wraenie."

Jeszcze i to wydao sie autorowi listu za wiele, wiec w dal-

szym cigu usiuje wraenie osabi. „Nawet — dorzuca — i te

warto muzykalno - duchow maj (poezye Krasiskiego) tylko

w odniesieniu do swego czasu: jako tak sadze, e gdyby jeszcze

nie byy drukowane i gdyby Krasiski wsta z grobu i przypatrzy

si§ zbliska Polsce dzisiejszej, toby ich nie drukowa, bo sprzecz-

no ich z prawd jest zanadto rac, a s nawet w nieb miej-

sca, które, dzi drukowane jako rzecz nowa, wygldayby na

satyr."

Ciosy krytyczne, jakie spady w tych listach na Krasiskiego,

w znacznej czci przypisa naley ju nie tylko animozyi, ale

wprost nienawici, jak ywi Kaczkowski do stronnictwa krakow-

skiego, zwanego staczykowskiem. Nie szczdzi te w tych listach

uszczypliwych docinków i ujemnych sdów pod adresem autora

dziea o Krasiskim, tego samego, który w r. 1855 „zdumiewa

powag myli, dojrzaoci opinii i gadkoci wysowienia". —
Ale w roku 1893 przemawia do pani Liskowej nie pocztkujcy

autor nieczujowskich powieci, lecz polityczny Staczyków antago-

nista, autor „Teki Nieczui", w^ydanej ku ich pohabieniu w roku

1883.

Nie brak te i w rkopimiennych notatkach Kaczkowskiego

z lat ostatnich ujemnych uwag o Krasiskim. W jednem miejscu

nazywa ducha poety i jego patryotyzm „nie apokaliptycznym, lecz

epileptycznym " . ^)

W innej notatce jest jakby uzupenienie wizyty w Heidel-

bergu. Czytamy tam mianowicie

:

„Na Krasiskiego uwag: „Pie po ziemi naszej", — po-

wiedziaem vf dalszej konwersacyi : Idc t drog, doszlibymy do

„ekonomskiej tradycyi". Na to Krasiski wybuchn przeciw de-

mokracyi szlacheckiej :
— „Znasz history rewolucyi francuskiej

i wiesz -e, ile tam byo szlachty, poczwszy od Woltera." Ale

rozstalimy si w dobrej przyjani i zgodzie."

W zapale krytycznym, wywoanym dzieem Tarnowskiego,

nie oszczdza te Kaczkowski w listach do pani Liskowej prywat-

nego ycia Zygmunta, usiujc przedewszystkiem poniy te kobiety,

które w yciu poety odegray znaczn rol i podniesione byy

1) Ms.
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przez niego na wyyny ideau. Sam przyznaje, e tak p. Bobrowe,

jak i Delfino Potock pozna dopiero okoo r. 1855, to jest wów-

czas, gdy one obie liczyy blisko lat pidziesit. Nie biorc jednak

w rachub zmian, jakie nietylko fizycznie, lecz i w usposobieniu

wewntrznem móg wywoa wpyw czasu i nadciodzca staro,

stwierdza w licie z d. 15 marca 1893 r., e „nie znalaz w nich

nic duchowego, nic idealnego", a o pani Bobrowej tak pisze:

,. Bobrowa bya typem kobiety kwanego, gorzkiego, a przeto

nieznonego humoru. Raz odprawiem z ni podró z Parya do

Krakowa, która trwaa sze dni, bomy trzy dni odpoczywali

w Wiedniu; bylimy cigle razem, jechalimy w tem samem

coup, a w Wiedniu mieszkalimy w jednym hotelu; pozostao mi

po niej to wraenie, jakobym mia przed sob wór, napeniony

pilnikami, pikami, noami, widrami, szydami, które za kadym
ruchem z niego wya. Jednak jeszcze wicej charakterystycznem

jest to, e przez te cae sze dni nie syszaem z jej ust ani je-

dnego sowa po polsku, a zarazem ani jednego sowa o jakiejkol-

wiek rzeczy, dotyczcej spraw polskich. Jakim sposobem Krasiski

móg sobie wyidealizowa t kobiet, to poj trudno..."

Przeliczne, pene uczucia i wzniosych myli listy Krasiskiego,

w których on przed najbliszym przyjacielem spowiada si ze swej

mioci i wyrzutów sumienia, jakie go trapi, nazywa oczywicie

Kaczkowski „niegodn tragikomedy". Gorzej jeszcze wyraa si

on o Delfinie Potockiej. „Bya — pisze — za modu nadzwyczaj

pikn, to prawda, ale Krasiski j pozna, kiedy ju miaa lat 32

i zaczynaa przekwita, a niebawem potem dostaa trdu na twa-

rzy i przedstawiaa widok wstrtny... Z takiej kobiety zrobi Kra-

siski Beatrice w „Przedwicie" i wprowadzi jako wit w swoj

Polsk Chrystusow."

W bezwzgldnej tej krytyce nie mia wzgldu Kaczkowski

ani na rzeczywist niedol maesk Delfiny Potockiej, ani na

wpywy wychowania, otoczenia i wielkiego paryskiego wiata, ani

wreszcie bra pod rozwag jej istotnych zalet, jej mioci i po-

wicenia dla Krasiskiego, z jakiem pielgnowaa go w cikiej

i odraajcej chorobie ospy.

To, comy powyej z snistyci listów do pani Liskowej

przytoczyli w zestawieniu z tem, co pisa autor „Murdeliona"

o swych odwiedzinach w Heidelbergu, wystarczy chyba najzupe-

niej do wykazania, jak bardzo stronnym i zmiennym w sdach

swycli byt Kaczkowski, — W jednym z listów do pani Liskowej

sam on przyznaje, e ma w sobie „upór" ; upór ten przeradza si
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w zacito, ilekro idzie o czyny lub dziea ludzi, nalecych do

nienawistnego mu obozu „Staczyków". O genezie tej nienawici

bdziemy jeszcze mieli sposobno mówi w czasie, w którym

Kaczkowski zamierza! przerzuci si na aren polityczn w kraju.

W roku 1855, t. j. wówczas, gdy Kaczkowski odwiedzi Kra-

siskiego w Heidelbergu, dorobek jego literacki powikszy si

by o trzy powieci, a mianowicie o te, o których w listach W-
yka i Komiana byy ju wzmianki, t. j. „Braci lubnych" i „Baj-

ronist", a take i o t, któr autor dostrzeg na pulpicie u Kra-

siskiego i o której z nim mówi, o „Dziwoon".

Trudno nie przyzna susznoci Wykowi i Komianowi,

którzy, jakto widzielimy, tak ostro krytykowali „Braci lubnych".

Jest to niezmiernie rozwleka i przeraajco nudna historya dwóch

ssiadów i rówieników : stolnikowicza sanockiego Stanisawa Bo-

bowskiego z ernicy i owczyca sieradzkiego Józefa Osuchowskiego

z erniczki, Prowadzc dalej tradycyjn przyja rodów Bobow-

skich i Osuchowskich, obaj modziecy zaprzysigli sobie uroczy-

cie w kociele dozgonn mio bratersk i pomoc w kadej po-

trzebie. Osuchowski, olbrzym wzrostem, by dzielnym junakiem,

Bobowski natomiast, znacznie wtlejszy, a przeznaczony przez ojca

na juryst, ca swoj pierwsz modo spdzi na studyowaniu

Pandektów i Yolnminów Legum i dopiero po mierci rodzica, za

poduszczeniem Osuchowskiego, spali ksiki jurydyczne, a wzi
si do jazdy konnej i sztuki rycerskiej. Mia te serce tkliwe

i wnet zakocha si w Julii, córce ssiada z Zachoezewia pana

Dzianotta, czowieka bardzo podejrzanego charakteru. Julia nato-

miast bya to istota wta, nika, pogrona wiecznie w marze-

niach nadziemskich i snach — o mioci nie z tego wiata. Po-

dzielia ona oczywicie afekta Bobowskiego i ju przyszo midzy
niemi do wzajemnych zwierze, gdy interwencya „brata lubnego",

owczyca Osuchowskiego, t nawizujc si ni serdeczn zerwaa.

Osuchowski bowiem by zaartym wrogiem kobiet i zwizków ma-
eskich. Domylajc si przeto powodów cigych wizyt stolniko-

wicza w Zachoczewiu, skoni go niemaP gwatem do towarzyszenia

mu w wyprawie rycerskiej „na kresy", innej bowiem potrzeby

rycerskiej podówczas nie byo, ile e dziaa si ta historya za pa-

nowania Sasów, gdy Polska zupenego zaywaa spokoju. W cigu

tej wyprawy wywietrzaa Bobowskiemu z gowy rozmarzona Julia

Dzianottówna, i powróciwszy do domu, ju ani myla o swej bog-

dance. Wkrótce jednak zakocha si znowu. Tym razem w pannie

Barbarze Karsznickiej z Balogrodu, bdcej z charakteru i usposo-
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bienia zupenie róna od Julii. O ile Julia bya cicha, agodna,

marzca, o tyle Barbara objawiaa animusz wojowniczy, tempera-

ment nieokiezany, niemal zawadyacki. Zalotom „brata lubnego"

ju sie tym razem — rzecz dziwna — nie sprzeciwia Osucliowski,

a nietylko sie nie sprzeciwia, lecz nawet je popiera i wraz z po-

wanym p. Boskim z Berezki pojecha do Balogrodu z owiad-

czynami w imieniu przyjaciela. Bobowski oczywicie zosta przy-

jty. Ale tymczasem w Zachoczewiu gotowaa si burza. Stary

pan Dzianott, kreatura bardzo nieciekawa, wraz z synkiem swoim

ju zgoa przewrotnym, Pakosawem, palestrantem warszawskim,

wieo za róne naduycia wydalonym z kancelaryi uiinistra

Briihla, obmylili wywrze presy na Bobowskiego, grob skan-

dalu z powodu zerwania przyrzeczenia maestwa. Zjedaj tedy

do Osuchowskiego, bo do stolnikowicza najlepiej trafi przez „lu-

bnego brata". I dzieje si rzecz niesyeiana. Osuchowski przeraa

si skandalu, grocego jego przyjacielowi, — skandalu, któryby

musia doprowadzi do zerwania upragnionego przez Bobowskiego

zwizku z ukochan Barbar. I postanawia powici si dla „lu-

bnego brata". On, nieprzyjaciel zwizków maeskich, decyduje

si w jednej chwili, jedzie z Dzianottami do Zachoczewia i stanfe

pecie owiadcza si o rk marzcej Julii, która rozstawszy si ju
z myl polubienia stolnikowicza, decyduje si równie rycho,

i idc posusznie „za wol rodzica", przyjmuje w zamian za w-
tego Bobowskiego, olbrzyma owczyca. Wszystko to ma by je-

dnak utrzymane w najwikszej tajemnicy a do dnia lubu, który

ma si odby w ten sam dzie, co lub Bobowskiego z Barbark.

Tymczasem w Balogrodzie dzieje si take nie dobrze. Oto

pojawi si tam bogaty, stryjeczny braciszek Barbarki, Bartek

Karsznicki
;
przyjecha wprost z Parya, nosi si te po francusku,

we fraku i pudrowanej peruce. Ale e jest zarówno biegy w sztuce

rycerskiej, jak w sztuce podbijania serc niewiecich, nie wiele po-

trzebowa czasu, aby zdoby afekt lekkomylnej Barbarki. Ta je-

dnak, upatrujc w bliskiem pokrewiestwie z Bartkiem nieprzemo-

on do maestwa z nim przeszkod, nie waha si zoy przed

otarzem przysigi stolnikowiczowi na dozgonn mio i wierno.

Weselisko w Balogrodzie byo huczne, a w czasie wspaniaej bie-

siady wymyka sie z zamku Osuchowski, dy do Zachoczewia

i tam, w skromnym kocióku, polubia Juli Dzianottówn, po-

ezem, jakgdyby nic si nie stao, powraca niepostrzeenie na ko-

niec hucznego wesela Barbarki. Ale wnet nad zamkiem balogrodz-

kim rozptaa si szalona burza : istny iuragan, czy oberwanie si
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chrauiT.— Stary Karsznicki, ratujc toncych, zazibi si i w par
dni umar, za nim posza wkrótce jego ona; pastwo modzi wy-

jechali do ernicy, zamek balogrodzki opustosza, a wkrótce roz-

pad si w ruin.

Pod tak fatalnemi auspicyami rozpoczo si maeskie po-

ycie ohu „braci lubnych". I oczywicie nie mogo by szczeiliwe.

Barbarka zmienia si wkrótce w Herod-bab, przed któr dra
w-ty Bobowski, a olbrzym Osuchowski dosta' si w szpony prze-

biegego szwagierka. Pakosawa Dzianotta, który owczyca cako-

wicie potrafi usidli, ogooci go z gotowizny i prawie ju z ma-

jtku wydziedziczy. — Poycie jego z marzc Juli nie mogo
mu przynie pociechy. Nie kochajcy i nie kociany, nie umia
zdoby sobie ani zaufania, ani przywizania ony, która coraz bar-

dziej zagbia si pocza w marzenia o dawnym swym narzeczo-

nym stolnikowiczu, podsycane przez czarownic, czy wróbiark,

Ew. Ze swej strony Bobowski, uciekajc od swojej maonki,
która nim i caym domem zawadna, coraz czciej zaglda do

Zachoczewia i coraz gbiej wpatrywa si w rozmarzone i tskne

oczy Julii. I byoby skoczyo si na ostatecznym upadku cnoty

pani towczycowej, gdyby nie to, e Boliowski ockn si w czas

jeszcze i wyrwawszy si z obj Julii, uciek od niej bez poegna-

nia, a powróciwszy do domu, cay przejty skruch i wyrzutami

sumienia, e oto omal nie sta si winnym sromotnej zdrady

„brata lubnego", kaza swemu masztalerzowi wyliczy sobie

w stajni — sto batogów. Ta caa scena, nawet za czasów saskich

zgoa nieprawdopodobna, wywiera wprost komiczne wraenie.

I trudno si dziwi Wykowi, gdy mówi zoliwie, e owe sto

batów, przynajmniej w poowie, naleayby si raczej autorowi,

ni skruszonemu i bd co bd niewinnemu „bratu lubnemu".

Odtd „bracia lubni" pdz ywot cichy i ndzny. Bobow-

ski, wyganiany z domu przez rozjuszon coraz bardziej Barbark,

schodzi si z ograbionym przez Pakosawa Dzianott Osuchowskim

w lasach okolicznych i tam, niby polujc, gawdz z sob, narze-

kajc na swoj niedol. W tym samym czasie gadki Francuzik,

pan Bartomiej Karsznicki, naby zrujnowany Balogród, aby by
bliej ukochanej Barbarki, z któr ju nie na arty urzdza schadzki

miosne. Na jednej z takich schadzek w chacie czarownicy Ewy,

gdzie nie braknie ani wa, ani czarnego kota, ani koguta i ró-

nych czarodziejskich przyrzdów, przychwytuj par miosn obaj

„bracia lubni". Traf zrzdzi tak, e w teje porze, w chacie

czarownicy znajduje si take marzca Julia, która stskniona
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i simitiiii przysza pyta Ew o dalsze koleje swojej nieszczliwej

mioci. — Odbywa si tedy scena tragiczna. Bobowski, z ma-

zgaja, jakim by dotychczas, przemienia si w surowego, bezlito-

snego sdziego
;

przewiózszy Barbark do ernicy, zamyka ja

w celi wiziennej ; Osuchowski, wyzwawszy Bartka Karsznickiego

na rk, zaliija go w pojedynku, o czem dowiedziawszy si Bar-

barka, zapada w jak chorob i umiera. Ewa, wydana sadom,

ginie na stosie w Sanoku. Julia za, jakkolwiek traktowana ago-

dnie, a nawet czule przez ma, ganie niebawem na suclioty.

Wreszcie przeniewierczy Pakosaw Dzianott, w ciwili, gdy przy-

bya z Warszawy komisya sdowa, ma go aresztowa za jakie

faszerstwa, dokonane w stolicy, zaywa trucizny i uczyniwszy ze-

znanie na pimie swych zbrodni, ginie, pozostawiajc w skrzyniaci

miliony. Pokrzywdzeni przez niego odbieraj swoje, a reszt prze-

"znaczaj wspaniaomylnie i zgodnie na cel dobroczynny. „Bracia

lubni" osamotnieni, lecz i oswobodzeni od swych ciemiców
i wrogów, pdzili dalej ywot peen zacnoci, otoczeni powszeci-

nym szacunkiem. Bobowski zosta wybrany sdzi ziemskim sano-

ckim, Osuchowski za czenikiein, a gdy za nowego króla wybu-

chy wojny, brali w nich chwalelmy udzia, poczem w wiernej

dla siebie przyjani doywali dni swoich w spokoju.

Taki jest w moliwem streszczeniu szkielet tej dziwnej po-

wieci, penej przytem zupenie lunych i zgoa dla caoci niepo-

trzebnych epizodów, które jednak, zarówno jak i drugo- i trzecio-

rzdne postacie, tworz najbarwniejsz i najbardziej charaktery-

czn cz utworu. Podczas kiedy obaj „bracia lubni" czyni nie-

raz wraenie paksiwych, nieporadnych mazgajów, wraa si w pa-

mi taki Grott, posta drugo-planowa, yjcy wybornie cudzym

kosztem i umiejcy si przelizgiwa bez szwanku przez ycie;

lub taki Pieniek, nie biorcy wcale w waciwej akcyi powie-

ciowej udziau, lecz ukazujcy si czasem na widowni ze swojem

przysowiem „widzisz dyable" i umiejcy powcign plotkarstwo

szlachty, gromadzcej si w atesowej winiarni, w Lesku. I gdy

sceny tragiczne przemijaj albo bez efektu, albo wywieraj wprost

przeciwne zamiarom autora wraenie, taki luny epizod zgroma-

dzenia szlaclieckiego w owej winiarni pozostaje w pamici, jako

obraz ywy i charakterystyczny. Niejednokrotnie te zdarzaj si

w tej powieci barwne opisy przyrody, jak n. p. owej burzy stra-

szliwej, jaka si rozptaa nad balogrodzkim zamkiem w noc we-

seln „braci lubnych", zwiastujc im przysze katastrofy yciowe.

To wszystko jednak nie wynagradza czytelnikowi trudu czjiania
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tej powieci, której watek co cliwila si urywa i ginie w powodzi

rozwlekych opowiada, rozmaitych ozdobnych oracyj, opisów

i zgoa zbytecznych dj-gresyj. — Typy kobiece, tu wprowadzone,

nie wiele przynosz nowego. Julia, istota bierna, t biernoci

staje obok znanych z powieci nieczujowskich postaci, z pewnym

tylko odcieniem „marzycielstwa", do zreszt nienaturalnego w córce

pana Dzianotta i siostrze Pakosawa, ludzi a do zbytku „real-

nych". — Barbarka, o której zrazu chciaoby si powiedzie : zuch-

dziewczyna, staje si rycho najzwyklejsz herod-bab. a przytem

bezwstydn zalotnic, która nie waha si skandalicznie romanso-

wa z swym bratem stryjecznym, chocia pokrewiestwo to uwa-

aa za przeszkod do maeskiego z nim zwizku. Kochanek jej,

Bartek Karsznicki, wywiera coraz to inne wraenie: raz przedsta-

wia si jako dzielny junak, imponujcy, pomimo swego francu-

skiego stroju, nawet kontuszowej szlachcie; to znów, jako zrczny

dworak, umiejcy si zgrabnera sówkiem wywin z kadej tru-

dnej sytuacyi, to wreszcie jako do pospolity amant, nie umiejcy

stan w obronie swej kochanki w obec rozjuszonego nagle i zm-
niaego Bobowskiego, który wreszcie, chocia niedawno posieka

by dzielnie Gumowskiego w starciu si z nim ornem, nie wy-

trzyma pierwszego natarcia Osuchowskiego i pad odrazu trupem

z i)rzecitym obojczykiem, dek piersiow i lew opatk.

Wreszcie jzyk w tej powieci trzymany jest w tonie imp.

Nieczui, z t sam potoezystoci stylu i tymi samymi bdami
gramatycznymi.

W dalszych swych wspóczesnych powieciach Kaczkowski,

przyzna trzeba, mia szerokie i dobre pomysy, majc na celu

nie tyle moe artystyczne wzgldy, ile ch wykazania w akcyi

powieciowej wad i zbocze spoeczestwa, a zwaszcza modego
pokolenia. Chcia by nauczycielem i mistrzem: karci i prostowa

drogi. Do tego celu obra jednak sposób najmniej waciwy. Za-

miast odtworzy ycie, jakiem byo w swej istocie, kaza akcyi po-

wieciowej wi si i gubi w powodzi wypadków, jak najmniej

prawdopodobnych, wród nucych opisów i dysertacyj, kaza ty-

pom swoim odgrywa role zupenie faszywe, pozbawiajc je pra-

wdy yciowej, a tem samem wszelkiego zainteresowania.

W „Bajronicie", który mia na celu napitnowa, czy wy-

szydzi niespokojne, gorzkie, szydercze usposobienie pokolenia,

wyhodowanego na poezy wielkiego Anglika i jego epigonów, wy-

prowadzi autor na widowni niezdarnego marzyciela Mirona, wy-

gaszajcego liche wiersze, mdlejcego pod ironicznym wzrokiem
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hrabiego Aspisa, a obcego najzupeniej tym prdom, jakie przeni-

kay spoeczestwo w tyci wanie czasach najbujniejszego roz-

kwitu poezyi narodowej. Miron, dziaajcy w epoce „Pana Tadeu-

sza", szczególnym sposobem zdaje sie nie zna arcydzie mickie-

wiczowskich i o nich nigdzie nie wspomina; raz jeden tylko znaj-

duje sowa uznania dla sielankowej poezyi Brodziskiego, a jego

nastpcom nie szczdzi nawet wymówki, e umieli tylko „zrczniej

i goniej" z jego pucizny korzysta, dajc przystp do literatury

rodzimej obcym naleciaociom. Czy móg tak czu i mówi rze-

czywisty ówczesny „bajronista" ? Niewtpliwie, nie!

Podobnie jak jego myli, tak i ycie owego rzekomego baj-

ronisty- Mirona, id dziwacznym torem. Zakochawszy si w zara-

niu modoci w piknej córce regimentarza, Herminie, daje si
uwika w sida intrygi mciwej, bo zawiedzionej w swych zabie-

gach o wzgldy Mirona, podstarzaej kokietki, pani senatorowej.

Z jej namowy przybywszy na schadzk z naiwn Hermink, tam
przychwytany przez regimentarza, najhaniebniej umyka z placu,

nie mylc nawet o obronie niewinnej Herminy, pozostawionej na
pastw gniewu surowego ojca, który te córk wizi o chlebie

i wodzie w jakiej zakratowanej celi, a owiadczyny Mirona, cho-

cia uczynione za porednictwem powanego jego ojca, pana To-

masza, stanowczo odrzuca. Miron z pocztku okrutnie rozpacza,

ale wysany za granic, niebawem trzewieje, i powróciwszy do

kraju, wnet ulega innej namitnej mioci dla piknej ksiniczki
Talii, która, niewiadomo z jakich powodów, polubia wstrtnego

oszusta, hrabiego Aspisa. Niebawem jednak zawizuje si we Lwo-
wie romans — niby platoniczny — pomidzy t urocz matka
a Mironem. Eomans, zakoczony przychwyceniem kochanków na
czuej rozmowie przez Aspisa i znowu — ucieczk Mirona. Aspis

bynajmniej go nie ciga, lecz zadowala si zamkniciem ony
w celi klasztoru Sakramentek, sam za wyjeda do Wiednia, gdzie

usiuje zapobiedz fatalnym skutkom swoich szalbierstw, popenio-

nych na spók ze swym plenipotentem, niegodziwym Siekierk. —
Po dugich poszukiwaniach Miron odnajduje schronienie Talii

i postanawia wykra j z klasztoru. Zamiarowi temu przeszkadza

jednak hr. Aspis, który wywozi on ze "Lwowa i ukrywa j na

dugo przed okiem ludzkiem. Miron wyjeda szuka jej za gra-

nic, lecz nagle w Drenie spotyka si ze sw pierwsz mioci,
Hermin, obecnie ju sierot, a opakujc na cmentarzu drezde-

skim mier swego brata, dawnego kolegi Mirona. Zupenie nie

po byronowsku Miron uklka obok Herminy na grobie Julka i pa-

Zygmunt Kac/,kowsl;i i jego czasy. - 12
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ezc z ni razem (wszyscy bohaterowie Kaczkowskiego pacz!),

modli si arliwie, poczem odprowadza j do mieszkania, zaczyna

tam bywa codziennie, przekonywa sie wkrótce, e tjiko Hermine

kocha, i za powrotem do kraju czy si z ni dozgonnym wzem
maeskim. — Na tein jednak nie koczy si powie, — potrzeba

jeszcze melodramatycznego epilogu.

Poycie Mirona z Hermin. zrazu bardzo szczliwe, nie dugo
potrafio si utrzyma na tej wyynie. Miron niebawem zapada

w zadum i ,,od witu do nocy" zaczyna marzy o zaginionej Talii.

Pragnie koniecznie cho na chwil j zobaczy. Pragnienie to si

ziszcza, bo Talia yje niedaleko od Mirona, yje, zamknita przez

srogiego ma w jego zamku, jak w wizieniu. Dowiedziawszy si

o tem, Miron przekupuje niegodziwego Siekierk i dostaje si do

celi. w której wegetuje nieszczliwa Talia. Ujrzawszy jednak, za-

miast uwielbionej, janiejcej urod i zdrowiem kochanki, wyschni-

tego zmienionego do niepoznania kociotrupa, który ku niemu

wychude wyc-ignt ramiona, bajronista nasz cofa si i zamiast

litoci, wybucha szyderczym miechem. Tego szyderstwa nie mo-

ga przenie Talia, upada z krzykiem na ziemi i — umara...

Widzc to Miron, dobywa rewolweru i strzela do siebie, wszake

siebie nie trafia, lecz zabija stojcego opoda Siekierk. Przewie-

ziony niemal w obkaniu do domu, Miron zapada w chorob

i umiera, przepraszajc Hermin, zapisujc jej cay swój majtek

i zalecajc jej, by wysza po jego mierci za m, za czowieka

„trzewego i czynnego, któryby sta obiema nogami na ziemi".

Hermina posuchaa tej rady i polubia w par lat potem zacnego

Stefana, przyjaciela Mirona. Ten Stefan, pochodzenia chopskiego,

wyksztacony jednak i niezmiernie zacny, adoptowany przez ojca

Mirona, pana Tomasza, sta si dziedzicem caej jego fortuny

i najszczliwszym mem piknej zawsze i idealnie dobrej Her-

miny. Pogoda i spokój otaczay ju bez przerwy ich ognisko

domowe.

Jeszcze bardziej „awanturnicz" od powyszej, jest nastpna

powie p. t. „Dziwoona", wanie ta, któr Kaczkowski dostrzeg

na pulpicie u Krasiskiego w Heidelbergu. I tu przywiecaa

autorowi myl wysza.— zamiar plastycznego przedstawienia dwóch

prdów, nurtujcych w spoeczestwie w latach, poprzedzajcych

rok 1846 i ujawnionych najdobitniej w tym roku krwawym. Lecz

i tu wykonanie zawiodo. Dwaj przedstawiciele owych prdów

:

„arystokrata" Edmund i „demokrata" Kamil, yjcy niby w przy-

jani, a nienawidzcy si spoem, s bardzo niezdarnymi przedsta-
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wieielaiiii tych zasad. Przyja ich rodzi si, pomimo rónic prze-

konali, wychowania i pozycyi spoecznej, na awach szkolnych

i pomimo nieustannych a jaowych dysput, które z sob prowadz,
mogaby bya trwa wieczycie, gdyby nie — mio. Ona to, nie za-

sady hib jakiekolwiek na tle spoecznem, czy politycznem, dziaanie,

rozdzielia tych ludzi i kazaa im si nienawidzie. Edmund, jak-

kolwiek nie zgadza si z zapatrywaniami Kamila, ratuje go wspa-

niaomylnie kilkakrotnie, gdy ten „demokrata" swem nieogle-

dnem, spiskowem postpowaniem ciga na siebie przeladowanie

wadzy. Wasnymi komi wywozi go za rogatki miasta i umoli-

wia powrót na wie, do domu ojca modego spiskowca, gdzie ten

przez dugi czas szczliwie si ukrywa. Cay ten epizod spiskowy,

zreszt do niejasno, zapewne przez wzgld na cenzur warszaw-

sk, przedstawiony, mimowolnie przywodzi na pami ów spisek

w Przemylu w r. 1839 i zamach studenta Justyna Begejowicza

na Gutha, urzdnika policyi. Jak ów Begejowicz, tak i Kamil

uszed na razie bez szwanku, pozostawiajc we Lwowie jedno serce

rozdarte, a mianowicie uroczej Hanusi, pietnasto-letniej córeczki

poczciwych pp. SieniawskielY, którzy z dziwn nieogldnoci po-

zwolili wzrasta w sercu dzieweczki uczuciu dla mieszkajcego pod

ich dachem studenta. Kamil nie wiele przywizywa wagi do uczu
kobiecych i o Hanusi atwo zapomnia, zwaszcza od czasu, gdy

bdzc bez zajcia po górach, nad jakiem urwiskiem skalnem,

zwanem „Jarem pogaskim", spostrzeg dziwn posta dziewczcia,

przystrojonego, jak na bogini len przystao, w licie i wiece
z kwiatów, z badylem dziewanny w rku, w towarzystwie oswo-

jonej sarneczki i charcika angielskiego. Kamila od tej uroczej po-

staci, ju w okolicy „Dziwoon" zwanej, dzielia wprawdzie prze-

pa, któr jednak niebawem zapalczywy modzieniec przeby zdo-

a, — poczem zacz si rozwija romansik wcale nie platonicznej

natury. Zapomniawszy o wszelkiego rodzaju spiskach, Kamil da
si cakowicie pochon tej mioci, gdy nagle pocig zbrojny

zmusi go do ucieczki z domu ojca. Znikn tedy w znanych sobie

dobrze górskich jarach i dotar, nie cigany ju wcale, do jakie-

go paacu nieznanego sobie generaa. Ow genera, zgoa innych

od Kamila przekona, arystokrata i legitymista, daje jednak przy-

tuek zbiegowi. — przytuek zupenie bezpieczny, niktby bowiem

nawet przypuci nie móg, e w takim lojalnym domu ukrywa

si — spiskowiec. Ale na Kamila czekao tam inne niebezpiecze-

stwo, bo traf zrzdzi, e wanie genera ten by ojcem „Dziwo-

ony" z jaru pogaskiego, uroczej a zuchwaej Adeli, a paac jego

12*
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jej domem rodzinnym, z którego ona wymykaa sie w puszcz len,
by tara nad jarem pogaskim szuka awantury miosnej. Ale awan-

tury tej nie myli wcale prowadzi dalej pod rodzicielskim dachem

i traktuje Kamila, jako zupenie sobie obcego, a nawet niemiego

przybysza, co zapalczywego modzieca do rozpaczy, doprowadza.

Mczarnie, jakich z tego powodu dowiadcza, dochodz do szczytu,

gdy si okazuje, e urocza Adela, przeznaczona jest oddawna na

on Edmunda, który tam niebawem przybywa, a olniony jej nie-

zwyk urod, rozpoczyna formalne konkury i w krótkim czasie

zdobywa wzgldy pochej dziewczyny i jej rk. To obudz w sercu

Kamila zacit nienawi do dawnego prz^-jaciela, z którym rónice

przekona i zasad nie zdoay go dotychczas powani, wywoujc
tylko dugie i nudne dysputy. Interwencya siostry generaa, mar-

szakowej, komplikuje fatalnie sytuaey. Zalotna ta, chocia ju
niemoda, niewiasta, idc w lady pani senatorowej z „Bajronisty",

zapaaa afektem do Ivaraila, a gdy jej zabiegi nietylko nie odno-

sz podanego skutku, lecz wywouj skandaliczn scen, posta-

nawia si zemci. — Senatorowa, jakto widzielimy, urzdza scha-

dzk Herminy z „bajronist" i rzuca kochanków na pastw sro-

giego regimentarza, — marszakowa, pod pozorem jazdy do ko-

cioa, udaje si do pobliskiego miasteczka i zdradza w urzdzie

miejsce pob^-tu ciganego Kamila. Nastpstwa nie daj na siebie

dugo czeka. I'rzybywa urzdnik w aBystencyi wojskowej, w celu

przeprowadzenia rewizyi w domu generaa. Nadaremnie genera

sprzeciwia si temu z oburzeniem, nadaremnie przywdziewa na

siebie mundur galowy i orderowe odznaki, — przedstawiciel wa-
dzy ustpi nie chce. A wówczas genera, w najwyszem uniesie-

niu, wyrzuca przedstawiciela wadzy za drzwi, sam jednak, apo-

pleksy raony, pada trupem na miejscu. Sprawczyni caego nie-

szczcia, zalotna marszakowa, zoona niemoc, kadzie si do

óka i wprawdzie nie umiera, lecz po przebytej chorobie wstaje

osiwia, pokutujc grzesznic. Kamil i tym razem uszed pogoni,

a spotkawszy si w puszczy lenej z Edmundem, polujcym na

dziki, znowu znajduje u niego nietylko schronienie, lecz i wspa-

orayln pomoc pienin, dziki której móg umkn za granic.

Na wyjezdnem otrzyma niespodziewanie czuy list od Dziwoony,

owiadczajcy nietylko mio gorc, lecz i gotowo polubienia

go. Kamil jednak, dobrze nie wiemy z jakich powodów, propo-

zycy odrzuca, a zabezpieczony pienidzmi nienawistnego sobie

Eduiunda,' opiera si wkrótce na bruku paryskim, gdzie w lat par
szczególniejszym zbiegiem okolicznoci, zdobywa olbrzymi fortun.
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Tymczasem Dziwoona, utraciwszy Kamila, polubia Edmunda

i naj haniebniej zdradza go z jakim huzarem. A gdy zdrada sie

wydala, uzyskuje rozwód z mem i wyjeda do Lwowa, gdzie

jest uwielbian — kokot; yjc jednak rozrzutnie, traci resztki

nijtku i znajduje sie ju nad brzegiem przepaci ndzy, gdy wtem
zjeda bogaty, milionowy byy spiskowiec i byy „demokrata"

Kamil, gotów zoy ca fortun swoj i serce u stóp zawsze

uwiflliianej Adeli. Wnet jednak po przybyciu do Lwowa, jest

wiadkiem na reducie skandalicznej sceny pijackiej, w której Adela,

otoczona gronem oficerów, gówn odgrywa rol. Zrozpaczony,

wyrzeka si zamiaru polubienia jej i poczyna wkrótce potem za-

biegi o rk cnotliwej Hani, córki pp. Sieniawskich. Hania, której

pierwsz mioci by Kamil, zgadza si chtnie i ju omal nie

przyszo do lubu, gdy wtem okazuje si. e ojciec Hani, p. Sie-

niawski, jest rodzonym bratem ojca Kamila, pana askiego, e
wic inaeiistwo pomidzy stryjeczne -rodzonymi Kamilem i Hani
jest niemoliwe. Biedna Hania zostaje znowu na razie na lodzie,

a rozgoryczony Kamil wyjeda na wie do ojca. — Tu bdzc
w rozmarzeniu po górach, zatopiony w mylach o przeszoci i pro-

miennych uczuciach lat modzieiiczych, spotyka nagle nad owym
Jarem pogaskim Dziwoone — Adel. Ona bowiem, skompromito-

wawszy si haniebnie w oczach Kamila na reducie lwowskiej,

a widzc w nim jedyny ratunek wobec grocej jej materyalnej ruiny,

przybya take do dawnej swej siedziby, aby tu zastawi ponowne

sida na swego pierwszego kochanka. I udaje si jej cudownie.

Kamil, który Hani wcale nie kocha, Adel za kocha zawsze na-

mitnie, da si jej pocign. W skromnym kocióku wiejskim

odby si tedy lub Dziwoony z milionowym „demokrat", lecz

kiedy pastwo modzi, jadc do siebie, przebywali, pomimo prze-

stróg, karkoomny mostek nad Jarem pogaskim, mostek si za-

wali i powóz z pastwem modymi, komi i stangretem run
w przepa. Kamilowi nic si nie stao, lecz Dziwoona zgina
na miejscu. — Kamil take nie na dugo ocala, bo w par lat

póniej postrada ycie gdzie we Woszech.

A. có si stao z owym przedstawicielem arystokracyi, Ed-

mundem ? — Dla niego los by askawy. "^Yyrzekszy si bowiem

wszelakicli przesdów, polubi cnotliw Hani, córk skromnego

archiwisty, pana Wieniawskiego, i odtd pyno mu ycie wród
ciszy i wietlanej pogody...

Takie byy dziwaczne losy owych dwócli przedstawicieli mo-
dego pokolenia z przed roku 1846, którzy wedle zamiaru autora



182

mieli by „typami tycli sawnych marzycieli spoecznych, za modu
obiecujcych tak wiele, posiadajcych niezaprzeczone zdolnoci,

a nie mogcych wyj z bdnego koa niewczesnych sporów

o czcze teorye lub martwe przesdy". W wykonaniu zamiar autora

nie zosta osignity, bo niepodobna dopatrze w Edmundzie cech

istotnego arystokraty, ani te uzna w Kamilu rzeczywistego przed-

stawiciela idei demokratycznej. W dysputach, jakie ci modziecy

z sob ustawicznie tocz, przewaa czcza frazeologia ; zasady ich

nigdy i w niczem nie przebijaj si w dziaaniu, w czynach.

A przedewszystkinm Kamil jest w calem swem yciu wahajcym

si, cigle si zraajcym i zniechcajcym najmniejsz trudnoci,

a ju zgoa bezsilnym w obec zej, przewrotnej, zepsutej do szpiku

koci kobiety, której ndz moraln doskonale widzi. On od po-

cztku obiecuje nie wiele, nie zdradza si z wyszymi przymio-

tami ducha, popenia czyny wystpne bez wahania i wyrzutów

sumienia, najhaniebniej korzysta ze wspaniaomylnoci przyjaciela,

któremu paci za to nienawici, a gdy kraj opuszcza na zawsze,

przesya ojczynie swojej — przeklestwo ! Wszystkie cienie rzu-

ci Kaczkowski na tego przedstawiciela idei demokratycznej, da-

leko za wicej wiata skupi na postaci arystokraty Edmunda,

który chocia take nie zbyt wyglda na przedstawiciela wyszych

warstw spoecznych, zdobywa si wszake na czyny szlachetne

i wspanioomylne, umie by dobrym przyjacielem dla nieznonego

Kamila, umie zapomina uraz i przebacza wyrzdzone sobie krzy-

wdy, a wreszcie zwycia „przesdy" i w skromnej Hani uznaje

wyszo jej umysu i serca.

Takie ustawienie gównych postaci w powieci, nie moe by
oczywicie spraw mimowolnego przeoczenia, — jest w tem ten-

dencya, przebijajca si ponadto wyranie we wszystkich ustpach,

gdzie jest mowa o demokracyi w ogóle, o roku 1846 i jego na-

stpstwach, o paryskiem Towarzystwie demokratycznem. — Wi-

dzielimy ju, jak wpyno na Kaczkowskiego dwuletnie wizienie,

przebyte wskutek wypadków r. 1846. Temu wpywowi przypisa-

limy widoczne zniknicie Kaczkowskiego z widowni politycznej

w roku 1848; ten wpyw oddziaa te musia na wytworzenie

w umyle jego takich postaci, jak Kamil w „Dziwoonie", lub

„Drabik" we „Wnucztach". Powieci te, pisane w r. 1854, po-

czy si równie pod wraeniem atmosfery Krakowa, gdzie Kacz-

kowski wanie podówczas przebywa, i towarzystwa takich ludzi,

jak Franciszek Wyk i Komianowie. To ju samo przez si wy-

jani nam moe, dlaczego gorliwy uczestnik wypadków 1846 r..
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kolega Gosslara, przyjaciel Wiesioowskich, tak nieask okaza
Kamilom i Drabikom, a wszystkie wiata skupi nad gow szla-

chetnego arystokraty, Edmunda. Po wielu latach, gdy Kaczkowski

z powodów, które przytoczymy póniej, zapaa srog do krakow-

skiego stronnictwa nienawici, wyrazem czego bya „Teka Nie-

cziii",— zacz on znowu wypowiada si zentuzyazmem o „spiskach",

w niedrukowanych notatkach, przeznaczonych do niewydanego

II. tomu tej „Teki". Najwybitniejsze ustpy z tych zda przyto-

czylimy w pierwszym rozdziale pracy niniejszej.

Wedle relacyi Kaczkowskiego, któr podalimy powyej, Zy-

gmunt Krasiski min przypuszcza, e autor „Dziwoony", krelc
posta Edmunda, na nim si wzorowa. Niepodobna si domyle,
w czem twórca „Nieboskiej" móg dopatrze swoje podobiestwo

z Edmundem. Uczyni tem niewtpliwie zaszczyt Ednmndowi,

a zapewne autorowi przyjemno, lecz siebie niepomiernie skrzy-

wdzi. — Edmund, to czowiek niewtpliwie w gruncie szlachetny

i wspaniaomylny, ale w swem usposobieniu nie majcy nic poe-

tycznego, nic, coby znamionowao wyszy nastrój ducha. Krasi-

skiego móg chyba na nieprawdopodolmy domys naprowadzi ten

ustp powieci, w którym Edmund, w dyspucie z Kamilem, cytuje

wiersz z „Psahnu dobrej woli" :

„Ty odwany, — ja sio boje

Kazirodczych ran.

Boja moj — meztwo twoje

Niech osdzi Pan!"

Czterotomowa powie p. t. „Wnuczta", pisana w r. 1854,

ukazaa si w druku w nastpnym roku. wywoujc pochlebne

oceny, a midzy innemi entuzyastyezne pochway w „Gazecie War-

szawskiej" ij. — Pochwa tych niepodobna podziela. Jest to jeden

z najsabszych Kaczkowskiego utworów, jakkolwiek dyktowany

gbsz myl krytycznego przedstawienia wad i uomnoci „wnu-

czt" w obec tyzny i dzielnoci charakteru „dziadów". Przed-

stawicielem tych „dziadów" jest sdziwy hr. Dboróg, majcy
pene usta rozmaitych historyczno -genealogiczne -herbowych opo-

wieci, a w rzeczywistoci grzeszcy nadmiern saboci wzgldem
lekkomylnego i marnotrawnego syna, hr. Amilkara, Poredni
warstw pomidzy „dziadkami" a „wnucztami" stanowi niezbyt

wyranie okrelone typy Niemiry, hr. Eacibora, szachraja ba-

rona i inne. Wreszcie smutnymi reprezentantami „wnuczt" s

') Nr. 248, 274, 276, 280 z r. 1855.
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dorobkiewicz Edward, wnnk kucharza -zodzieja, i nauczyciel, niby

„opiekun ludu", nikczemny, zdradziecki Drabik, wreszcie szlachetny

mazgaj Lolo. Innych postaci jest mnóstwo, a wszystko to. wraz

z wtkiem powieci, gubi sie i tonie w powodzi opisów, szczegó-

ów i szczególików, rezonowa i dygresyj. Kada posta podlega

zaraz przy swem ukazaniu sie drobiazgowemu opisowi swej powierz-

chownoci, ubioru i t. d. Tak samo szczegóowo opisane s oko-

lice, domy. wewntrzne ich urzdzenie i wygld zewntrzny, a e
tych postaci i siedzib ich jest mnóstwo, wic i cz opisowa zaj-

muje wiksz poow powieci, tworzc nieopisany chaos, a nio

przyczyniajc si bynajmniej do plastycznego zobrazowania caoci,

penej przytem niezwyczajnych wydarze, nieprawdopodobnych

a niby tragicznych sytuacyj, które jednak wcale nie wzruszaj.

Prawie wszystkie z wprowadzonych do powieci osób gin marnie.

Sdziwy hr. Dboróg pada raony apopleksy, przekonawszy si,

e skarb familijny, przechowywany z pietyzmem przez kilka poko-

le, zosta z trumny pradziadka skradziony. Zacny hr. Eacibor

ginie wród zamieci nienej u wrót paacu zrujnowanej hr. Amil-

karowej, w której od lat szeregu platonieznie si kocha; ginie

w chwili, gdy wiezie dla niej pieniny ratunek. Hr. Amilkar.

opuciwszy on i urocz, pen naiwnej sodyczy córeczk Munie,

umiera gdzie za granic w ndzy. Munia, w której si kocha

mazgajowato papinek Lolo, dostaje obkania. Nikczemny Edward,

wnuk kuchcika -zodzieja, omal ju si nie rehabilitowa w naszych

oczach dzielnoci sw rycersk, w wojsku, do którego wstpi,

lecz w jakiej utarczce z nieprzyjacielem „rozsiekany zosta w puch"

na Wgrzech. Majtek jego zagrabi, sfaszowawszy z pomoc Dra-

bika testament, rzdca jego, Kopytkiewicz, Drabik za take doszed

do wasnoci ziemskiej i przezwawszy si Drabickiem, zaczyna

udawa pana. — Ci jeszcze wyszli najlepiej.

Do galeryi postaci niewiecich przybyo kilka — nienowych:

rozpustna baronowa i mciwa Ernestyna, to z pewn lekk od-

mian, senatorowa i marszakowa z poprzednich powieci. Zacna,

kochajca si platonieznie w hr. Eaciborze, Amilkarowa, naryso-

wana blado, nie tworzy odrbnego typu, a nieszczliwa Munia

staje w rzdzie znanych nam ju dobrze uroczych naiwnoci, które

chyba dopóty mog by urocze, dopóki mode, a banaln sw na-

iwnoci tworz jedn, mao charakterystyczn, blad grup.

W ogóle kobieta jest dla Kaczkowskiego wieczyst zagadk, nie

do rozwizania problemem. Sama przez si niezdolna jest ona

zaj miejsca w spoeczestwie, jeli cnotliwa, biernoci sw ni-
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komn nie przjMiosi poytku, dla nikogo nie jest dwigni; na-

toMiiast jest szkodliwa i bez wahania wyrzdza krzywdy, jeli

za z natury, a ycie nauczyo j rozpusty. Ale nawet w ziem

rzadko zdobywa si na samodzielne dziaanie, najczciej jest na-

rzdziem w rku zego mczyzny, lub wpywów przewrotnego oto-

czenia; — usprawiedliwieniem jej, jest zawsze jej bezgraniczna sa-

bo. — Obudz ona wszake w sercu mczyzny ow „si fataln" —
mio. Ale ta mio, dziaajca najczciej znaga, jak uderzenie

piorunu, ma niemal zawsze siedlisko swe w zmysach, jest tylko

dz, nie opart na wyszych zaletaci czy to umysu, czy cia-

rakteru kobiety.

Wszystkie powyej wzmiankowane powieci wspóczesne, „^aj-

ronista", „Dziwoona", „Wnuczta", powstae okoo 1855 r., grze-

sz przedewszystkiem nadmiern rozwlekoci, wadliw budow,

a chocia odznaczaj si stylem, miejscami, zwaszcza w opisach

przyrody, do barwnym, oszpecone s racymi, ju nieraz w}^-

tknitymi przez nas, bdami gramatycznymi i wykroczeniami prze-

ciw duchowi jzyka. Czwarty przypadek z przeczeniem, takie usterki,

jak „dwie godzin", takie germanizmy, jak „zrobi kogo uwanym",

„by przeszkodzonym" i t. p. powtarzaj si stale, a wydarzaj si

te okropne „rusinizmy", jak n. p. najbardziej racy w „Dziwo-

onie", gdzie w jednem miejscu czytamy, jakto Kamil „zkoci si"

(t. zn. „stoczy si") na dno pogaskiego Jaru. ^)

Powieci te pisa Kaczkowski przewanie w Berenicy. We
Lwowie nie pokazywa si wcale, zraony zapewne obiegajcemi

o nim plotkami z powodu jego romansowych przygód. Zamiowa-

nie Lwowa w plotkarstwie napitnowa te Kaczkowski w „Dziwo-

onie. „Plotki — powiada — w tem miecie stay si rzecz tak

zwyczajn, e si jako nierozerwany od niego epitet poczyy
z jego nazwiskiem." W dzie chmurny i zimny — pisze dalej —
„Lwowianie zapalaj czem prdzej swoje plotkarskie latarnie i z tak

skwapliwoci lataj z niemi po ulicach i domach, e a si cae

miasto za nimi obraca." Wszyscy nie Lwowianie „a wzrok trac

od tych strasznych jasnoci i cakiem olepieni powracaj do

domów." 2)

Otó Kaczkowski uciek zapewne take przed t jasnoci

„latar plotkarskich" do Krakowa, zkd wygnany wiadomemi ju

nam zajciami, po niedugim pobycie za granic, szuka schronie-

') str. 387. Wydanie Józefa Ungra w Warszawie 1874 r.

^) 1. c, str. 155.
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nia w Berenicy, gdzie po mierci energicznej babki sam prowa-

dzi gospodarstwo z pomoc rzdcy, niejakiego Janiszewskiego

z Królestwa.

D. 16 lutego 1856 r. donosi jednemu ze swych przyjació,

e koczy „Stacha z Kpy" i ukada obszerniejsz powie p. t.

„Grób Nieczui'', albo „Duch Nieczui" '), zaczt, jakemy to ju
widzieli, jeszcze w jesieni 1854 r. w Krakowie. Jest jednak wi-

docznie zgorzkniay i w jednym z nastpnych listów, donoszc

przyjacielowi o zachorowaniu matki, uala si na swoich antago-

nistów i pomawia ich o zazdro. „Wiedz, — pisze — e zara-

biam 20.000 zip. co roku'', ale te pracuje przy stoliku 12—14

godzin. „Zazdroszcz mi — dodaje — niezawisoci od nikogo

i niczego, bo oprócz tej pracy i troch talentu, mam jeszcze 1000

morgów wasnoci, co mi drugie tyle przynosi."

W czerwcu 1856 r. Kaczkowski silnie zapad na zdrowiu, na

którem widocznie odbiy si fatalnie przebyte strapienia. Zachoro-

wa na obrzmienie wtroby, ledziony i rozstrój nerwowy. Dla ku-

racy i wyjecha do Karlsbadu, gdzie czas spdzi przyjemnie, za-

wizawszy bardzo serdeczne stosunki z Koroniarzami, zkd te wy-

wizay si plany podróy do Warszawy. O tym swoim pobycie

w Karlsbadzie. Kaczkowski, lubicy si chwali znakomitymi sto-

sunkami, pisze do p. Liskowej dnia 21 maja 1891: „W r. 1856

przepdzilimy z sob (z ks. Augustem Sukowskim) cay sezon

w Karlsbadzie, gdzie wówczas zgromadzio si byo towarzystwo

bardzo wietne : lord Granville, dopiero co zmary lord Ponsonby

z Anglików, z Francuzów : Xi Persigny i Xina Sagan w bar-

dzo licznem otoczeniu swoich rodaków, dwóch niemieckich poetów

Laube i Meissner, a z Polaków : Ludwik Woowski, Henryk Choii-

ski, kasztelan Wyk i Henryk Rzewuski. Dom Xicia Augusta

by gównem zbiorowiskiem dla wszystkich; tam poznaem take

saw^n wówczas z piknoci pani Szwajkowsk (sic), dzisiejsz

Xin de Noailles. Tempi passatil Dzisiaj ju tylko Xina de

Noailles i ja jeszcze si bkamy po wiecie." ^)

Powróciwszy do Berenicy, wzi si usilnie do pracy nad

„Grobem Nieczui" ; spodziewa si te, e powie ta stanie wyej
od „Murdeliona" i „Braci lubnych". Równoczenie przygotowuje

„kompozycy wiksz p. t. „Ubodzy" i czyni dalsze studya „do

czasów Kazimierza Jagielloczyka i Jana Olbrachta". — Wród

1) „Wdrowiec", 1896 r., Nr. 42.

-) Zbiór Bibl. Ossol. xMs.
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tej pracy gniewaj go wszake krytyki Kraszewskiego i Siemieii-

skiego. Kraszewski — pisze do jednego z przyjació — wystpi
w lwowskim „Dzienniku Literackim" przeciw Polowi za „sponie-

wieranie dzisiejszej literatury. I to jest bardzo adnie. Ale to nie-

adnie, e Kraszewski w caym szeregu artykuów krytycznycli

rzuca anatemy na mnie za wszystko, com napisa. Gani take

Rzewuskiego i mnie do niego przyciga". Autor „Braci lubnycli"

nie myli tego puci pazem. „Chce — pisze — odpowiedzie na

zaczepki Siemieskiego i Kraszewskiego.,. Gdyby napaci nie miay
usta, duej milcze nie bede." Napisa jednak przedtem do re-

daktora „Gazety Warszawskiej" Lesznowskiego i jeszcze do kogo
innego do Warszawy, a nareszcie do Syrokomli, jako Kraszew-

skiejnu najbliszego. „W tyci listach — dorzuca — zwróciem

uwag, „e mog mu si odpaci t sam monet i mam szerokie

pole dla zoliwego pióra, od powieci Kleofasa Fakunda Paster-

naka, a do „Sfinksa", „Komedyantów", a nawet „Dwóch wia-

tów". „Na popularno Kraszewskiego nie bd si oglda!" —
grozi.

Wszystko to dowodzi, jak czuym by Kaczkowski na wszelk

krytyk. I znowu w roku nastpnym w licie do przyjaciela z d.

5 kwietnia 1857 r.. donoszc, e epilog „Grobu Nieczui" wysa
ju do Lesznowskiego, i e „Bajronista" jest ju w handlu ksi-

garskim we Lwowie, uala si, e „Dziennik Literacki" wydruko-

wa na t ksik paszkwil, a nawet paszkwil na moj osob.

obwiniajc o niech dla wasnego spoeczestwa. Krytyk pisa

Dzierkowski." ^)

e autorowi moga si niepodoba krytyka „Bajronisty", to

atwe do pojcia; trudno jednak przyzna, aby to byt paszkwil

na t powie, lub na osob autora. Z t ocen „Bajronisty", za-

mieszczon w „Dzienniku Literackim" ^), dzi kady chyba zgo-

dzi si musi. Zarzucono yf niej autorowi, e „jest wielbicielem

3^cia salonowego" i e szczegóami tego ycia powie przeciy:

e epoki, o której pisze, nie zna zupenie, e taki salon ksinej

Liwii nie móg podówczas (przed 1831 r. ) istnie, e posta gó-

wnego bohatera jest najzupeniej chybiona, e w caoci przebija

si nieszczero i maniera, e postacie napoleoskiego onierza

Chrewty i syna chopskiego Stefana s tendencyjnie nieraz wypa-

czone, e wreszcie niewaciwem jest przebranie niegodziwca Kru-

^) „Wdrowiec" 1. c.

2) Nr. '43 i nast.
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cia w — czaraarke. Pomimo tych zarzutów autor przyznaje powie-

ci wiele stron dodatnich, widzi w niej wiele typów drugorzd-

nych dobrze schwyconych, wiele scen krelonych z yciem i pra-

wd. — e Kaczkowski w tej recenzyi, bardzo zreszt obszernej

i dokadnej, upatrzy „paszkwil", to tylko znowu wiadczy o wiel-

kiej jego draliwoci na wszelk krytyk.

Czy autorem tego rozbioru „Bajronisty" by Dzierkowski,

stwierdzi trudno, artyku bowiem oznaczony jest tylko na kocu
cyfr 9. Tak sam cyfr podpisa sie autor recenzyi „Stacha

z Kpy", w teme samem pimie zamieszczonej '),
— recenzyi nie-

zmiernie, niewtpliwie nad zasug, pochwalnej. Autor tej krytyki,

jakkolwiek nie jest zwolennikiem powieci ludowych i nie uznaje

ich poytku, to jednak twierdzi, e „Stach z Kpy" jest „wanym
nabytkiem dla naszej literatury powieciowej". Jeeli jednak gdzie,

to wanie w tej powieci zna „wymuszenie i manier", a w po-

staciach starego plebana i dziedzica wioski z jednej strony, z dru-

giej za w postaci wikarego, monaby si dopatrze pewnej ten-

dencyi spoecznej. W kadym razie trudno pomówi chwalc „Sta-

cha z Kpy" o ch pisania paszkwilu na „Bajronist" i jej autorn.

W tyme roku 1857 wyjeda Kaczkowski, zapewne w inte-

resach, na Wgry, zreszt siedzia w Berenicy, leczc rany serca

i ambicyi autorskiej. Dopiero w lutym 1858 r. pojawi si we

Lwowie, pod t bowiem dat zanotowa w swych zapiskach Karol

Estreicher: „Kaczkowski Zygmunt przyjecha do Lwowa po dugo-

letniej nieobecnoci" -), czc z t wiadomoci uwag o owych

„romansach" powieciopisarza, które zakoczone nieprzyjemnemi

zajciami, stay si zapewne powodem tej „dugoletniej nieobe-

cnoci".

Pobyt we Lwowie trwa jednak nie dugo, bo ju d. 28 maja

1858 r. wysya on z Berenicy list obszerny do przyjaciela swego

Seweryna Smarzewskiego, mieszkajcego podówczas ze sw nieda-

wno polubion on, Józef z Drzewieckich ^), w Tukowicach.

w powiecie mociskim. List ten, który rozpoczyna dugoletni ko-

respondency obu przyjació, jest odbiciem miyci wrae doznanych

1) Xr. 12, 13 i U.
'-) Ms.
•') Seweryn Sraarzewski, niepospolity obywatel i parlamentarzy-

sta, pose na sejm rakuski w Kromieryu 1848 r., póniej pose na

sejm krajowy galie, i do Eady pastwa, prezes Towarzystwa gospod.,

prezes Eady powiatowej moeiskiej, waciciel wsi Tukowie i Myla-
tycz, w tyme powiecie.
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przez Zygmunta w serdecznem ognisku doraowem pp. Sniarzew-

skich. W zestawienia z tein szczciem domowem, jakie tam wi-

dzia, mniej ju podolDay mu sie inne domy w ssiedztwie, a w Be-

renicy jest mu nudno, coraz nudniej, zwaszcza, e gospodarstwo

idzie nie sporo. yto cakiem chybio, jeden kawaek trzeba bdzie

nawet przeora, a konicz podsiewa ; pszenica tylko tyle, e jako

tako si trzyma. Takie same rezultaty s niemal wszdzie w s-

siedztwie, a w samborskiem nie o wiele lepiej. „.Jednak u mnie —
dodaje — strata jest o tyle wiksza, o ile z wikszym kosztem

i prac przyszedem do monoci porobienia takicti zasiewów."

W tym licie, penym innych jeszcze szczegóów gospodarskich

i utyskiwali, donosi Kaczkowski przyjacielowi, e ^znalaz jeszcze

jeden „medalion" (jaki?), i jeden egzemplarz „Bajronisty", które

mu jednoczenie posya. Zapowiada te „przesyk innych, ksiek,

skoro nadejd, a to, „aby o mnie pamita. Tyle to podobno —
dodaje — prawdziwej przyjani w tem yciu, ile jej pozostao

w modoci. W póniejszych latach nie zawizuj si ju takie

wzy serdeczne. Trza byo mie tyle serca i ycia, ilemy mieli

niegdy, aeby dzi jedna ciwila moga szecioletni przerw tak

zatrze, jakby jej nigdy nie byo. Mnie si dzi zdaje, e nasze

stosunki przyjazne ani na ciwil si nie przerway: wczoraj je-

dlimy z sob ostatni obiad u ora, — dzi byem w Tuko wi-

cach, — chocia ten obiad jedlimy w r. 1851, a dzisiaj mamy
rok 1858. Jaka to przestrze ogromna! a ile w niej zdarze!"

W dalszym cigu tego listu zaprasza Kaczkowski serdecznie

Smarzewskiego, by przyjecha do niego do Berenicy, sam bowiem

nie tak atwo bdzie móg si wyrwa z domu, gdzie przynajmniej

cztery tygodnie posiedzie musi. „W kadym razie — dodaje —
potrzeba bdzie co pisa. Zanadto si rozI)ryzgnem w autorskim

zawodzie, aeby ztd nie wynika dla mnie rodzaj niewoli. Znowu

si tam w Warszawie zawizao jakie przedsibiorstwo taniego

wydawnictwa xiek, — rzecz bardzo wana, a nawet konieczna —
nie mona temu nie da pomocy, a pomoc taka, to kilka miesicy

czasu."

W kocu tego obszernego, a niezwykle serdecznego listu,

podajcego oprócz szczegóów gospodarskich, drobiazgow marsz-

rut z Tukowic do Herenicy, znajdujemy jeszcze nastpujc wia-

domo literack

:

„W ostatnim numerze Kroniki Warszawskiej jest wiadomo
o oznaczy si majcem premium we Lwowie na dramat; wiado-

mo ta jeszcze niedokadna, ale potwierdza Twoje zdanie, e jest
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w publice prao-nienie dramatu, zwaszcza, e i w Warszawie takie

premia ju ogoszone. Lubo dyplomacja autorska nie kae takiemu

konkurowa o premia pojedynczych, który dosta ju premium od

powszecinoci, a "w skutek tego i ja o adne premium podobne

konkurowa nie myl; zaczynam si jednak coraz wicej zapala

do dramatu, bo widz, e rzecz taka byaby bardzo na czasie." ^)

Od tej chwili istotnie, jak to w dalszym cigu obaczymy,

Kaczkowski myla stale o napisaniu wielkiego historycznego dra-

matu, zbiera materyay, czyni studya, a nawet przez pras prze-

dostao si do publicznej wiadomoci, e Kaczkowski pracuje nad

dramatem z czasów^ Bolesawowskich.

Do tego samego przedmiotu wraca on znowu w nastpnym
licie do Smarzewskiego z d. 21 lipca 1858. „Jestem teraz, — pi-

sze — e tak powiem, oplastrowany dramatami. Powróciwszy z Tu-
kowic, zaczem studya i jak mam zwyczaj od niejakiego czasu,

zaczem od samego pocztku. Przeszedem wic Greków, których

miaem pod rk w tumaczeniach niemieckich, a pominwszy tych,

z którymi jako ze sub, nie potrzebuj rozmawia, kiedy si mog
bezporednio porozumiewa z Panami, wziem si do Szekspira,

Goethego i Szyllera. Nie wiem jeszcze, czy si to na co przyda,

czy nie, (zawsze co zostanie) ale to pewna, e sama myl ta tak

jako ranie oywia, jak gdyby mi si wiat jaki nowy otworzy.

Czytam te dziwnie akomo i to nie tylko do tego stopnia, e ju
nawet dzienników nie czytam, tylko sobie ka zdawa z nich

spraw bawicemu u mnie Zachariasiewiczowi, ale nawet do tego,

e jaki Schauspiel Goethego, który mnie dawniej dawi przy

drugiej scenie, teraz mnie tnk zajmuje, jakby rzecz najprzedniej-

sza. Z tem wszystkiem wszake teraz dopiero odbiem od brzegu,

widz przed sob morze, ale jakie to morze, jak daleko do ldu,

rzecz niewiadoma. W kadym razie nim si wezm do czego (je-

eli si wezm), niemao jeszcze czasu upynie. Najpierwej bowiem

trza bardzo duo przeczyta, przeczytane trza strawi, a potem

trzeba znów czyta, aeby znale t okruszyn, z której si ma
co zrobi. A to podabno nie bdzie atwo. Szukali ju inni prze-

demn i nie wiele znaleli. Korzysta po prostu z ich wynalazków

nie chc, przynajmniej nie chc zaczyna od tego, — a rozumie

o sobie, e bd mia szczcie Ivolumba, chc sercem, ale nie

mog rozumem. Z takiem na teraz usposobieniem bkam si po

czasach Bolesawow^skich. Wziem naturalnie najpierw Boi. Chro-

Ms.
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tcranipjszych sziiHadek przypada; mimo to jednak nie trac wcale

nadziei, bo jak Boi. Chrobry sam moe jutro mi sie pojawi w dra-

matycznej postaci, tak znowu wiem o tern a nadto dobrze, e
bohaterem dramatu nie koniecznie by musi ten, który podówczas

siedzia na tronie, ani nawet koniecznie ten, którego imi i czyny

zapisa Gall albo IHelski. Jest zreszt i w Bielskim, oprócz Chro-

brego, caa gar Bolesawów, jak Wadysaw Biay, którego ju
nadpocz Magnuszewski i Wyk (w Bezkrólewiu), jest nareszcie

Kazimierz Mnich, którego tak gorco rekomenduje Goethe. Tak

sdz, e jeli bdzie wszystko inne po temu, to i wynalazek si
znajdzie, — ale, jak mówi, do tego ldu jeszcze mi bardzo da-

leko, bo cobd si tam stanie, musz pierwej cae to morze stu-

dyów przepyn, a morze to, choby dziki mojej metodzie robie-

nia studyów, skutkiem której zawsze si chc uczy tylko od sa-

mych nauczycieli, nie byo bardzo szerokie, to zawsze jest dosy
gbokie, a na gbinach pynie si pomau".^)

Min jednak od tego czasu przeszo rok cay, a dramat na-

wet rozpoczty nie zosta. W licie z d. 20 wrzenia 1859 r., pi-

sanym take do Seweryna Smarzewskiego, znajdujemy o tem je-

szcze jedn, ju jednak pen zniechcenia wzmiank.

„Z dramatami z czasów Piastowskich dziwna jest sprawa. —
wyznaje w tym licie Ivaczkowski. — Przez drzwi boczne wchodzi

si nie chce, a przez gówne nie mona. Z Bolesawa Chrobrego

dramatu niema, ze miaego jest, ale nie na scen, a z Kazimie-

rza Mnicha take jest, ale tylko natenczas, jeeli Masaw mazo-

wiecki, buntownik, stanie si gówn figur. Mieszek otruty, Zbi-

gniew nieprawy, to wszystko dramatyczne figury, ale nie na dra-

mat pierwszy, tylko przynajmniej drugi. Czy mi to kto powiada,

czym gdzie czyta, e Goethe chcia zrobi dramat z Kazimierza

Mnicha. Ciekaw byoby rzecz wiedzie, jak on te sprawy poj-

mowa. Czy nie syszae co o tem? Cókolwiekbd, jako si

trzeba bdzie przybra do tego, — ale pierwej trza puci albo

powiastk z tych czasów, albo artystyczne wejrzenie w te czasy,

bo jest wiele wzgldów, które si w dramacie wypowiedzie nie

dadz, a o które trzeba si porozumie z publik." -)

Ani powie z tej epoki, ani dramat nie wyszed jednak z pod

pióra Kaczkowskiego. Skoczyo si na piknych projektach. By

') Ms.

«) Ms.
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on zreszt w tych czasach innem take sprawami zajty. Sma-

rzewski, widocznie bardzo serdecznie dla niego usposobiony, chcia

oo koniecznie wcingn do pracy obywatelskiej i w tej niewtpli-

wie myli, za porednictwem hr. Kazimierza Krasickiego, wyrobi

mu nominacye na czonka lwowskiego Towarzystwa rolniczego.

Dla Kaczkowskiego, który sie o to bynajmniej nie ubiega, byo
to istotn niespodziank. Pisze o tem jednak do przyjaciela do
chodno: „Nominacya na czonka Towarzystwa agr. Lw. ju otrz}--

mana przezemnie, staa si dla mnie a do otrzymania Twojego

listu zagadk. W samej istocie rzeczy nie prosiem Ci o to. nie

idzie wszake za tem, aby mi to byo nie na rk; przeciwnie^

bardzo si tem ciesz. Spowoduje mnie to moe do jakiej przez te

wrota czynnoci. Tymczasem za ciekawy jestem, jak poszo go-

sowanie? Chciabym take wiedzie, czy naley si napisa list do

Kazim. Krasickiego, dzikujcy mu za przedstawienie?"

Nie myla te Kaczkowski pozosta biernym czonkiem To-

warzystwa. Od razu snuje szerokie plany i tSmarzewskiemu je

przedstawia. Bdc w roku zeszym na Wgrzech, przypatrywa

si istniejcej tam instytucyi pod nazw „Pester Lloyd" i podo-

baa mu si jej dziaalno. Bierze te pod uwag projekt Kornela

Krzeczunowicza zaoenia Banku obywatelskiego we Lwowie, a otrzy-

mawszy nominacye na czonka Towarzystwa rolniczego, poczuwa

si do obowizku „co robi i zrobi, i co pozostawi po sobie".

Ze wzgldu przytem na pomylniejsz konstelacy polityczn i przy-

chylno okazan Polakom przez Austry, naley z tego koniecznie

korzysta. Kaczkowski poddaje przeto myl, aeby Towarzystwo

„ufundowao teraz instytucy tak, kt(')raby bya czem wicej, ni-

eli dotd byo Towarzystwo, bya poyteczn na teraz i staa si

na przyszo zawizkiem, mogcym swoje znaczenie, czynno
i poyteczno przy szczliwych okolicznociach rozprzestrzenia

do nieskoczonych miar i zakresów". — „Mojem tedy zdaniem —
pisze dalej Kaczkowski — trzebaby przedewszystkiem pochwyci

ju rzucony projekt Krzeczunowicza i doczy do niego tylko Dzien-

nik polityczno-ekonomiczny, urzdzony na skale, odpowiedni in-

teresom Banku, Towarzystwa i zreszt potrzebom czytajcego

ogóu."— Kaczkowski jest przekonany, e „instytucya taka staaby

si w pooeniu naszem fundamentem do olbrzymiej na przj^szo

budowy", wsiknaby w siebie wszystkie spryny ycia kraju,

staaby si „potnym i wspaniaym organem, nadajcym ton ca-

ej prowincyi"'. — Ta myl tak go zaja, jak przedtem myl o dra-

macie i jak pierwej wzi si do studyowania caej literatury dra-

i
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inatjcznej, tak teraz sprowadza sobie statuty wszystkich instytucyj

]>odohnycli. a skoro je otrzyma i przestudyuje, zabierze si wnet

<lo iitoeiiia ealeg-o planu, zastosowanego, bez wszelkich zudze,
do naszych si i pooenia. Radzi przeto Smarzewskiemu, by wy-

sondowa opinie ludzi kompetentnych, pomówi o teni z ks. Ada-

mem Sapieh i Kazimierzem Krasickim, a on nastpnie plan swój,

naleycie opracowany, do Tukowic przywiezie, „chociabymy
mieli t myl przy herbacie pogrzeba". Ufa jednak, e w kraju

dobrych chci nie zabraknie, potrzeba tylko inicyatywy, „potrzeba

czowieka, któryby primo da ognia tak gono, aeby si wszyscy

zbudzili. — a secundo, któryby jednoczenie ciar takiego pro-

jektu wzi w znacznej czci na wasne barki i poszed naprzód".

„Ja sam — dodaje — dziao sporzdz, nabij i strzel, a nawet

nie wahabym si wadowa natychmiast tyle czynnoci na moje

barki, ileby si na nie zmiecio."

Piszc to Kaczkowski, mia niewtpliwie jak najlepsze za-

miary i widoczny zapa do pracy obywatelskiej na szerszej arenie,

obudzony ow nominacy na czonka Towarzystwa rolniczego. Ale

plan ten cay, zdaje si, istotnie przy herbacie pogrzebany zosta,

czy te moe zgoa do opracowania go nie przyszo, bo odtd gu-

cho o nim zupenie.

Natomiast gospodarstwo rolne nie przestaje go jeszcze inte-

resowa; wyraa rado, e zboa w Berenicy znacznie si popra-

wiy, ale zarazem narzeka, e dom ma lichy i nie ma gdzie przy-

j naleycie goci, którzy go licznie nawiedzaj, „bo trza ci wie-

dzie, — pisze — e lubo umiem wybornie da jeden wieczór lub

obiad jeszcze do tego w miecie, tak znowu na wsi i dla goci

codziennych jestem gospodarzem najgorszym. Staropolsk mara

kuchni, a nowomodn piwnic, — czy moe by wikszy postrach

na goci? Ale to wszystko jako nic me skutkuje, — jako i teraz,

kiedy to pisz, pi na drugiej stronie J. K. Turowski, który przy-

jecha z propozycy, aebym przej na siebie wydawnictwo Biblio-

teki Polskiej, i kilku innych, którzy przyjechali bez propozycyi,

i tylko si dziwili, spa idc, e dosiedzieli do samej pónocy

w gocinie i preferansa nie grali". ^)

Z nastpnych jednak listów do Smarzewskiego z d. 28 wrze-

nia 1 24 padziernika 1858 r.-) okazuje si, e Kaczkowski ju

1) List do Seweryna Smarzewskiee:© z Eerenicy z d. 21 lipca

1858 r. Ms.

2) Ms.

Zygmunt Kaczkowski i jego czasy. -I"
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si do Berenicy i tamtejszego gospodarstwa „wród gór i na

glinkach" mocno zniechci. Powzi myl wydzierawienia od pani

Tyszkowskiej wsi Pakoszówki, „jednej z najlepszych w tym obwo-

dzie". Prosi te Smarzewskiego, aby go zawióz do Rybotycz do

Józefa Tyszkowskiego, gdy bez jego interwencyi matka nie zde-

cyduje si na puszczenie owej Pakoszówki w dzieraw. A na tej

dzierawie wielce mu zaley, w Berenicy bowiem, pomimo wzgl-

dnych urodzajów i pomnoenia inwentarzy, jest tak, e jak si

zrobi „ostateczny rachunek, pokae si, e te wszystkie urodzaje

i inwentarze on sam kupi i to za drogie pienidze". Moe by,

e kiedy bdzie jaka intrata, — „ale do tego wszystkiego trzeba

witej cierpliwoci, siedzenia kokiem w domu i dobywania intrat

na innej drodze, co go wszystko zabija". — „Ciki to kawaek
chleba — narzeka — z gospodarstwa na ziemiach tego gatunku.

Mnóstwem pienidzy, elazn prac i wit cierpliwoci wszyst-

kiego dokaza mona, — ale czy stanie skórka za wypraw, to

inne pytanie". Gdyby wzicie Pakoszówki w dzieraw si udao,

naówczas przeniósby si on tam na mieszkanie „z wyborem in-

wentarzy", a „gospodarstwo Bereniekie zmieniby pod dowództwem

Janiszewskiego na inn, po prostu, skromn i li tylko dochodow
skal." Na przeniesieniu do Pakoszówki zyskaby jeszcze i to. e
kiedy ju „wlaz w gospodarstwo", to miaby tam obszerne i nie-

zawodne widoki, „mieszkaby ju nareszcie na wiecie i nie kwa-

siby si jak eremita w tych górach". Sam wreszcie przyznaje, e
najwicej zajmuje si nie gospodarstwem rolnem. lecz komi, bo

jest „zawoanym koniarzem". „Wiem o tem dobrze, — pisze —
e zamiowanie w koniach nigdy prawie nie idzie w parze z go-

spodarstwem intratnem. Mimo to jednak ja wbijam si w konie."

Otrzymawszy od ks. Lobkowitza przyrzeczenie, e mu da ze sta-

dniny cesarskiej penej krwi ogiera, dokupi jeszcze cokolwiek kla-

czy i „stawia w lot kosk stajni". Ks. Lobkowitz obieca mu
take, e jeeli tylko gówna kwatera nie stanie na przeszkodzie,

zaoy w Berenicy stacy ogierów, co byoby interesem intratnym.

Z tego wszystkiego wida, e Kaczkowski nudzi si w odlu-

dnej Berenicy i szuka rónych rozrywek, czy to zajmujc si

komi i hodowl byda holenderskiego, czy te oddajc wizyty

w bliszera i dalszem ssiedztwie. Midzy innemi donosi Smarzew-

skierau, e musia interweniowa w sprawie Tytusa Winnickiego

z p. Zaremb. Sprawa sza o to, e p. Zaremba, zgodziwszy si na

zarczyny swej córki z p. Winnickim, „potem skrci kominka".

„Skrzywdzony kaw^aler — pisze Kaczkowski — w^ybra do tej mi-
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syi z tutejszej szlachty Ostaszewskiego i mnie, — a prócz tego

przywióz' z sob dwóch Zoezowianów pp. Janiiszowskiego i a-
czyiiskiego. Chodzio mu teraz ju tylko o to, aeby go Zaremba
przeprosi za ubliajce wyrazy, które zamieci w swoich listach,

pisanych do jego familii. Jako to si zrobio; my z Ostaszewskim

utarlimy drog, a potem xidz, wiadek zarczyn, dopeni re-

szty i Winnicki odebra satysfakcy solenn. Zabawna to zreszt

bya historya: monaby z niej napisa drug „Bitw o Chorank",
której, jak widz. Winnicki nie czyta, bo byby w Sanockie po

pann nie jedzi."

„W par dni potem — czytamy dalej w tym licie — by-

em znów wiadkiem scen bardzo smutnych. Ostaszewskim ') sy-

nek umar jedyny, caa jego moralna pociecha w tem yciu. Std
cios ten sta sie teui boleniejszym dla niego, — o niej samej

nawet jn nie wspominam, a wszake dopiero kilka tygodni temu.

jak jej matka umara.-) Dziwny zreszt i gbokie wraenie czy-

nicy widok przedstawia dom ten, któremu wszystkie materyalne

sprawy tak si wiod, e dostatki im przez wierzch si przelewaj,

ale rzadki tam tydzie bez jakiego zmartwienia. Siedz po uszy

w zocie i po uszy w nieszczciach. To te si serce prawie roz-

dziera, patrzc na t kobiet tak jeszcze mod ^'), a tak ju po-

druzgotan i poaman. Dziesi lat temu bya to liczna, wiea,
wesoa, najszczliwsza pod socem dziewczyna, — dzisiaj cie
tylko kobiety, pokutnica, wiecznemi zalana zami. Bdc teraz we
Wzdowie, przypomniay mi si pomimo woli Tukowice i powie-

dziaem sobie: owo dwie drogi przedemn. Wyjecha nie trudno

i zajecha nareszcie nie trudno: ale czy wiem, dokd zajad?

I Ostaszewski do Tukowic wyjecha, a przecie zajecha do Wzdowa.

Ty mi mówisz i piszesz: „e si, kochany Zygmuncie", — a Osta-

szewski, trzymajc si mnie obydwiema rkami i paczc gono,
jak dziecko, przez ca noc mi powtarza: Jeeli Pana Boga ko-

chasz, ani pomyl o onie. Jam by szczliwy przez cae ycie,

^") Teofil Ostaszewski, waciciel Wzdowa w pow. brzozowskim

i Klimkówki w Sanockiem, oeniony z Emma hr. Zausk.
-) Aniela z ks. Ogiskich, hr. Karolewa Zauska, zmara dnia

5 wrzenia 1858 r. na wyspie Ischii.

^) Ur. w r. 1831, miaa wic podówczas lat zaledwie 27. Pp.

Ostaszewscy mieli potem jeszcze trzech synów i córk, a mianowicie:

Adama (ur. 1860), Stanisawa (ur. 1862) i Kazimierza (ur. 1864).

Córka Mary a w r. 1882 polubia Augusta hr. Dzieduszyckiego. —
(Jerzy h r. Borkowski: „Eoeznik szlachty polskiej" str, 604).

13*
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dzi cierpi cigle i cierpi podwójnie, bo za siebie i za ni. Ko-

gó tu sucha? Czas to pokae, — jako trza to jemu zostawi.

Tymczasem za trzeba myle o tera, aeby, jeeli kiedy ona przy-

bdzie, byo j gdzie pomieci, ezem poywi, czem rozweseli i t. p."

W tych dwóch obszernych listach, z których powyej poda-

limy wyjtki, s te, obok obszernych szczegóów gospodarskich,

które pomijamy, liczne uwagi o sprawach publicznych, o pismach

peryodycznych i dziennikach tak emigracyjnych, jak warszawskich

i galicyjskich, przyezem nie szczdzi Kaczkowski ostrej nieraz kry-

tyki. Posyajc Smarzewskiemu wydawane w Paryu „Wiadomoci

Polskie" ^), daje tak odpowied na wyraon widocznie przez Sma-

rzewskiego opini o emigracyi: „Go o emigracyi piszesz, jest zu-

penie prawdziwe. Po kilkomiesicznym (?) pobycie moim w Paryu
jeszcze w roku 1855, powiedziaem im tam na miejscu te same

sowa : S emigranci, ale niemasz ju emigracyi. Niebawem potem

usiowano si przecie skupi i co reprezentowa, ale z tych usi-

owa zrobio si jakie monstrum ni w pi ni w dziewi, czego

obrazem „Wiadomoci". Patryotyczny radykalizm, albo raczej ra-

dykalny patryotyzm w spóce z dworactwem. mieszanina to oso-

bliwa. Ale co w tem najlepsze, to to, e wspópracownikiem tego

nadwornego pisma jest lilaczko, demagog czerwony de purissimo

grano, a za mego czasu gówny wspópracownik de la Revue de

Paris i serdeczny przyjaciel Maxima Du Camp. Maxira Du Camp,

pomimo swej republiki czerwonej i swojej Eevue, któr mu zaka-

zano, jest najwyborniejszym czowiekiem pod socem, — ale yd
polski, primo wychrzczony, a secundo demagog, to znowu dworak

Hotelu Lambert, to ju jest taki dosadny typ XIX. wieku, e do
o nim sysze, mona go wcale nie widzie. Takie te to byy
i jego prelekcye o Mickiewiczu, o których mi Pani Krasicka nie

moga si dosy naopowiada." ^)

Trudno w kilkunastu wierszach wypowiedzie wicej zda,

nietylko faszywych, ale niesprawiedliwych i krzywdzcych; krzy-

wdzcych zwaszcza Jul. lilaczk, ju podówczas gonego w Euro-

pie publicyst i pisarza, którego artykuy w „Eevue Contem-

poraine" i „Eevue de Paris" zwracay powszechn uwag, którego

polityczna broszura p. t. „Die deutschen Hegemonen", jeszcze w r,

1849 w Berlinie wydana, jest istotnym arcydzieem argumentacyi

^) Wyszy nastpnie w 4 tomach p. t. „Eoczniki Polskie"', jako

wydanie Biblioteki Polskiej w Paryu, w r. 1865.

2) Ms.
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i stylu. Kaczkowski zdaje si nie wiedzie o tern ; nie zna te pra-

wdopodobnie jego wietnej pracy o Sonetach krymskich Mickie-

wicza, a wydawszy na niego wyrok, jako na „ochrzczonego yda
i czerwonego demagoga", zdaje si nie przeczuwa w nim autora

„Katechizmu nierycerskiego", a z lekcewaeniem odzywa si o jego

wspaniaych prelekcyach paryskich o Mickiewiczu! Eównie niespra-

wiedliwym by sd Kaczkowskiego o „Wiadomociach Polskich".

"VV jaki sposób pismo to, które po dzi dzie moe by podawane

za wzór peryodycznych publikacyj. odznaczajce si cis harmo-

ni wewntrzn i wietnym doborem artykuów, nazwane by mo-

go organem „patryotycznego radykalizmu", potworem „ni w pi
ni w dziewi", to zaiste poj trudno. Zupenie- te niesusznie

Maxime du Camp otrzyma miano reprezentanta ^.republiki czer-

wonej'. Nalea on przeciwnie do stronnictwa konserwatywnego,

a jeao udzia póniej, w r. 1860, w sycylijskiej wyprawie Gari-

baldiego by uwaany jako sprzeniewierzenie si dotychczasowym

przekonaniom politycznym.

Znajdujemy te w tych listach Kaczkowskiego krytyk pism

Iwowskici, krakowskich i poznaskich, oraz wiele zda ujemnych

o lwowskich literatach. Doradzajc Smarzewskiemu abonowanie

pism warszawskich, nadmienia, e tymczasem powinien sobie za-

prenumerowa „Przegld Polityczny", wychodzcy we Lwowie^),

a który zdaje spraw z treci dzienników warszawskich. „Dziennik

ten — dodaje — zreszt wcale nie le jest redagowany, stosun-

kowo daleko lepiej ni „Czas", który swoj gupot i arogancy

nawet zdrowy rozsdek obraa. To samo prawie, chocia na inn
skal i zreszt z innem do tego prawem, dzieje si z „Przegl-

dem" Poznaskim, który ju przemawia tonera nieledwie dykta-

torskim. Jeeli si przy tym tonie przypomni, e „Przegldu" roz-

chodzi si ledwie sto egzemplarzy, — to nie wiedzie, co robi:

czy mia si z tej niezomnej konsekwencyi, niezwichnionej od

lat 15-tu, czy si ni budowa. W adnym jednak razie nie mona
si zbudowa „Dziennikiem Literackim" lwowskim, który najobrzy-

dliwiej si dzisiaj lie tym samym, na których wczoraj najobrzy-

dliwiej wymyla."
Tu nastpuje ustp, bardzo ujemny, o Kornelu Ujejskim,

który przytoczylimy ju w caoci, w miejscu, gdzie jest mowa
o stosunkach twórcy „Chorau" z Kaczkowskim.

^) „Przegld polityczny powszechny" pod redakcy Botnickiego

i Rapackiego. Wychodzi od r. 1856— 1861.
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W dalszym cigu pisze autor „Murdeliona" :

„mia mi sie chce nieraz doprawdy z tych lwowskich auto-

rów. Ja wprawdzie nie mam adnej z nimi stycznoci, ale przyje-

da tu do mnie co roku na kilka miesicy Zachariasiewicz, a przez

niego wiem, jak który z nich nosi krawate. Znajc ich tedy do naj-

drobniejszych i najskrytszych ich myli, nie mog sobie dosy by
wdzicznym za to, e nie mam z nimi adnych stycznoci. Cobym

ja robi pomidzy takimi wielkimi ludmi? Pod kadym jednak

wzgldem wyjtek czyni z Szajnoehy. On jeden pomidzy nimi,

który istotnie wart czego wicej, ni czek codzienny, ale te i on

tylko jeden pomidzy nimi, który zaczw-szy by autorem, nie za-

pomnia o tem. e przez to nie zaprzesta by takim samym czo-

wiekiem, jak kady inny, ale przeciwnie, o ile wikszym si sta-

wa autorem, o tyle potniejszym stara si by czowiekiem.

Dlatego bardzo mi mie byo Twoje o nim wspomnienie, jeszcze

milsze, ecie tam i o mnie mówili. Kiedy tu by u mnie Zacha-

riasiewicz, a Szajnocha w liorczynie, wybieralimy si jecha do

niego, ale jak wszystkie moje podróe od lat dwóch, tak i ta spe-

za na niezem."

Zadziwia tu znowu moe sd pochlebny Kaczkowskiego

o „Przegldzie politycznym", pimie, wychodzcem dwa razy na

tydzie, a nie majcem adnego wpywu i znaczenia, w porówna-

niu z ostr krytyk „Dziennika Literackiego", który w yciu umy-

sowem Lwowa niepospolit odegra rol, a którego pierwsz}^!

redaktorem by wanie Karol Szajnocha, tak zreszt zasuenie

odszczególniony przez Kaczkowskiego wyjtkow^ pochwa.
Znuony siedzeniem W' Berenicy, mia te podówczas Kacz-

kowski zamiar podróy w wiat daleki, pomimo swoich dzieraw-

nych i gospodarskich planów. „Chc by w tych czasach — pi-

sze — u Starzeskiego ^) w Eopczyckiej Górze, niby na polowaniu,

a waciwie w interesie mojego brata ^). — Z tej podróy moe si

i druga wywin, a to a do Ancony, gdzie mój brat stoi. Byaby
mi ta podró waciwie nie na rk, ale mimo to przyniosaby mi

W'ielk pociech, bo w takim razie dojechabym ju oczywicie do

Rzymu i przesiedziabym tam z jakie pó roku. Rzym i Pakoszówka

rzeczy to siebie nie bliskie, ale ludziom, nie majcym ani ony.

^) Prawdopodobnie jest mowa o hr. Kazimierzu Starzeskim, pod-

ówczas majorze potem pukowniku wojsk austr.

^) Waleryana Kaczkowskiego, sucego w wojsku.
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ani dzieci, woliio mie w jednej chwili dwa a nawet wicej tak

niezgodnych z sob projektów." ^)

aden z tych projektów nie przyszed jednak do skutku.

Kaczkowski, zajty odwiedzinami w ssiedztwie nie siedzia te
prawie w domu. „Objechaem wszystkie obwody zachodnie — do-

nosi Smarzewskiemu w licie z d. 15 lutego 1859 — sto domów,

sto wizyt. Wiele rzeczy widziaem, wiele przeyem, bogaty przed-

miot do pogadanki." Na tein oczywicie nie zyskiwao berenickie

gospodarstwo, zwaszcza, e waciciel zajty by równoczenie

pracami i projektami literackimi. „Mam dwutomowa powie na

stole" 2), — donosi w tyme licie — a równoczenie krc si
okoo mnie rozmaite nowe zamiary. Traktuj z Turowskim o za-

kupno jego „Biblioteki". Jest to zakad niezmiernie wany, rodek

oddania narodowi w rce jego caej pimiennej pucizny. Przed-

sibiorstwo kwasi si w jego rkach, lezie tylko, aeby lazo, i nic

ju w tym stanie z niego by nie moe. Turowski nie ma ani

gowy, ani rodków po temu, — tak wydawa, albo i nie wyda-

wa, to prawie jedno. Z tego mona co zrobi, opaci si mate-

ryalnie i moe da umiejtnemu wydawcy granitow podstaw
moraln. To jedno. Do tego za przedsibiorstwa wie si zamiar,

dawno ju pomylany w Krakowie, zaoenia wydawnictwa polskich

ksiek, jak tylko mona najtaniej. Do tego celu s ju zgroma-

dzone niejakie fundusze, wie si teraz spóka pomau. Dyrekcy
tego mnie proponuj, któr tylko w takim razie przyjm, jeeli

., Bibliotek" Turowskiego nabd, któr nabywam dla siebie,

i wtedy obadwa te przedsibiorstwa razem pocz. Do tego mo-

mentu nic si jeszcze nie zrobio stanowczo, bo jest tysic, trudno-

ci. Na sam „Bibliotek" potrzeba 100.000 zp. z okadem, na

„Tanie druki" drugie tyle, — ale rzeczy te ju si zdaj by bli-

skie i przyjd pewnie do skutku, jeeli wzgldy na polityczne w^y-

padki nie ka mi si rozmyle."

Otó te wzgldy polityczne zdaj si baamuci Kaczkow-

skiego i paraliowa zamiary. „Nowy duch — pisze — zaczyna

wia od Warszawy. Listy za listami, pene najrozmaitszych na-

dziei." Nadzieje, oparte na rossyjskiem stronnictwie liberalnem,

na wywodach „Eusskiego Inwalida", proponujcych rewizy trak-

tatu z r. 1815, na wieciach o bliskiem zniesieniu cenzury, o od-

daleniu a siedmiu gubernatorów z partyi Mikoajowskiej, wreszcie

1) Ms.

-) Zapewne „Eozbitek".
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na spodziewanym sojuszu francusko -rossyjskim i t. p. rzeczywi-

cie zawiody. Ale Kaczkowski, zdaje si, wierzy, e rossyjska

partya liberalna przemoe star rossyjska, „poczem nastpi fakta!"

„Na ten wypadek — dodaje — przygotowuj si znaczne rodki

do zaoenia nowego politycznego Dziennika w Warszawie. Listy

z tego miesica (luty 1859) proponuj mi Bedakcy, — napisaem

im plan wedle moich myli najstosowniejszy, a zarazem bdcy
warunkiem, pod którym t redakcye obejm, — do koca marca

kwestya ta si ma rozstrzygn o tyle, e mi napisz, czy mam
do Warszawy przyjecha, czy nie."

Smarzewskiemu. tak przyjanie usposobionemu dla Kaczkow-

skiego, musia si niepodoba jego system prowadzenia gospodar-

stwa w Berenicy, wród cigych rozjazdów i wizyt w ssiedztwo

i rozlicznych projektów literacko- wydawniczych. Musia mu te
z tego powodu czyni jakie uwagi , na które w tonie do
rozdranionym odpowiada Kaczkowski w licie z dnia 6 marca

] 859 r. ')

„Nabrae jakiego nowego wyobraenia o mojem gospodar-

stwie — nie wiem skd. Jeeli domys, to spudowany; jeeli wie,
to faszywa. Bo skoro tylko na ten rok dochody w gotówce wynios

tyle, ile za ojca podobno caa wie nie przynosia, to ju nie jest

le. Zapewne, e to kosztowao ; ale jeeli wiesz, co mona dosta

na tym wiecie za darmo, to zmiuj si, powiedz, ja zaraz za tem

polec. U ranie zreszt i o rachunek nie trudno; bo jeeli policz

to, co mam w narzdziach i inwentarzach i to, em y przez lat

cztery, to rachunek gotowy."

Z tem wszystkiem snuje Kaczkowski coraz nowe projekty.

To wydzierawienie Berenicy dotychczasowemu rzdcy Janiszew-

skiemu, w razie wyjazdu do Warszawy dla objcia redakcyi jakie-

go dziennika : to sprzeda Berenicy, to zamiana tej wsi na inn
byleby przy gocicu, albo kolei i z dobrym domem mieszkalnym,

wreszcie nawet zamiana Berenicy na kamienic we Lwowie.

a choby i w Przemylu. We wszystkiem jednak s trudnoci: Ja-

niszewski nie ma do pienidzy, zreszt spieszno mu do Królestwa

wyjecha, gdzie ma bogatych krewnych i pozycy inn, bo „ojciec

jego mia znaczny majtek w Lubelskiem i by szambelanem Sta-

nisawa Augusta "

.

Zdaje si, e Smarzewski take co do powodzenia zamiarów

redakcyjnych mia pewne wtpliwoci, obawiajc si snad nadmiaru

1) Ms.
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gorcego temperamentu w Kaczkowskim, uwikania si w polemik

zliyteczn i t, p. Oto, co na to odpowiada autor „Murdeliona"

:

„Co do redakcji dziennika, to ja si bior do tego z rozmy-

sem i wiadomoci siebie. Gow mam gorc, to prawda, ale

mi si zdaje, ze przy ogniu mam w niej tyle rozumu, aeby si

nie wplta(' w jak polemik gupi, aby dnoci pozosta wier-

nym i zreszt adnej niedorzecznoci nie zrobi. e objwszy dzien-

nik, dam ognia ze wszystkich armat i zapewne nie raz, to oczy-

wista : ale e pierwej dobrze wymierz, zanim dam ognia, to wi-

cej, jak pewna. A zreszt, gdybym na to nie liczy, e mog tak

da ognia, eby mnie w caej Polsce syszano, — a co najwaniej-

sza, e jest wiele rzeczy, do których trzeba da ognia, tobym ani

pomyla o dziennikarstwie. Sumowa dzienne wj^padki i ogryza

koci z tego, co autorowie napisz, potrafi take kto inny, Z me-

chanizmem dziennikarskim, drukiem etc. jestem obeznany daleko

dokadniej, ni nasi wszyscy dziennikarze, bom to pilnie bada za

granic''. (?!)

Z tego ustpu si okazuje, jak wysokie mia rozumienie Kacz-

kowski o swoich zdolnociach publicystycznych, nie wtpic, e
gos jego bdzie w caej Polsce syszany, e bdzie zawsze celnie

<iiosy swe wymierza i e nawet pod wzgldem techniki dzienni-

karskiej wystarczy mu to, czemu si przypatrywa za granic, cho-

cia ju to samo twierdzenie wiadczy by mogo, e nie zdawa

sobie dokadnie sprawy z rónicy, jaka zachodzi pomidzy stosun-

kami wydawniczymi za granic, a naszymi.

W nastpnym licie do Smarzewskiego z d. 28 maja 1859 r.

wraca on jeszcze do tej sprawy. „Pisz mi znowu, — donosi —
aeby przyjeda (do AYarszawy) i obejmowa ster jakiego wiel-

kiego dziennika. Oczekuj w tych czasach listów z Kijowa, gdzie

obecnie si zebra w caym komplecie komitet paszczyniany cen-

tralny wszystkich tamtejszych gubernij i w listach tych mam zna-

le ostateczne postanowienie: czy odpowiedz warunkom pooo-

nym przezemnie. czy nie? — Ostrowski mi pisze, i najlepiejbym

zrobi, gdybym po prostu sam dziennik zaoy na wasn rk

;

zapewnia mnie, e zrobioby si daleko wicej, nieli si mog
spodziewa i miabym od razu abonentów daleko wicej, ni któ-

rejkolwiek dziennik najwicej wzity."

Ale ju tutaj sam Kaczkowski powtpiewa, czy podoaby za-

daniu. ,.Myl ta — wyznaje — nie zdaje mi si moebn, choby

tylko dlatego, i bra si do kierowania opini w kraju nie zupe-

nie mi znanym, bez jakiej rady przybocznej, przynajmniej na
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pierwszych kilka miesicy i bez zbudowanej naprzód obywatelskiej

podstawy, nie byoby bardzo roztropnem. O tak te podstaw

gównie mi chodzi i chciabym j mie rozszerzon na wszystkie

polskie prowincye. O to si toczy korespondencya."

Korespondency t mamy przed sob, a mianowicie trzy listy

Antoniego hr. Ostrowskiego z 7 czerwca 1858 r., z 16 stycznia

i 4 czerwca 1859 r. ^). Z listów tych nie wynika bynajmniej, by

Ostrowski proponowa Kaczkowskiemu zaoenie dziennika „na wa-
sna rk" ; chcia jedynie powierzy mu kierownictwo upadajcej

„Kroniki wiadomoci krajowych i zagranicznych", której by je-

dnym z zaoycieli. Okazuje si równie z tych listów, e propo-

zycya ta nie wysza z Warszawy, lecz e Kaczkowski sam si zgo-

si jeszcze w r. 1858. D. 16 stycznia roku nastpnego odpisuje

Ostrowski, przepraszajc, e tak póno odpowiada na list Kaczkow-

skiego „tak peen przychylnoci dla „Kroniki"' i dla grona jej za-

oycieli". „Jestem — dodaje — sam jeden z nich' wszystkich

w Warszawie, trzeba sie byo cho w czci z nimi porozumie

co do propozyeyi Paskich, a zreszt by to czas niemaych

kopotów i trudnoci dla nas, tak, e z dnia na dzie si odka-

daa odpowied, z powodu zupenej niepewnoci co do najbliszej

przyszoci „Kroniki".

Byt tego pisma rozbija sie o obojtno publicznoci; liczba

prenumeratorów nie pokrywaa kosztów. „Nasz przyjaciel p. So-

baski — pisze Ostrowski — z szlachetnem powiceniem dopaca
przez trzy lata i wkady jego do wysokiej sumy doszy. Duej
ponosi takiego ciaru nie móg i co wicej, nie powinien. Opie-

rajc si na niektórych sympatycznych dla „Kroniki" obietnicach,

udalimy si temu kilka miesicy do jednego z zamonych zanie-

meskich obywateli, aeby zluzowa Sobaskiego. Marudzi kilka

miesicy, nareszcie pod sam koniec roku wykrci si z obietnicy,

a tu trzeba byo gotowego grosza w znacznej sumie i zaraz do

prowadzenia pisma nadal. Wiele moe ten, co musi, i gdy si oba-

czylimy zupenie opuszczonymi, p. Konstanty Górski i ja, po od-

rzuceniu propozyeyi nam czynionych wzgldem odstpienia ..Kro-

niki" w rce izraelskie, odstpilimy j od 1 stycznia b. r. panu

Edwardowi Staweckiemu.'

Ostrowski przeczuwa, e Stawecki nie podoa przedsiwziciu,

ma wprawdzie najlepsze chci, pragnie „Kronik" „w dotychcza-

sowej dnoci utrzyma'', ale wróy nic dobrego nie mona, bo

^) Ze zbiorów Eapperswilskici Ms
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Stawecki nie posiada ani wyrachowania, ani bardzo jasnych, poj."
Wyraajc nadzieje, e Kaczkowski potrafi „Kronik" oywi, pi-

sze w dalszym cigu Ostrowski

:

„Bardzo nam trafi do serca ostatni list Paski; powiedzie-

limy sobie z Górskim: czemu te takiego listu nie odebralimy

caym rokiem wczeniej ? Czy wiesz Pan, my w kóku naszem fun-

datorów „Kroniki'' od przeszo roku szukalimy w naszych poufnych

(po za obrbem narad z patn redakcy) obradowaniach gównego
redaktora, i gdymy z kolei wszystkich moebnyiih po caym kraju

redaktorów wymienili i zbrakowali. tego dla tego. tamtego dla

owego, zawsze na tem si koczyo, emy Pana, jako jedynego

uznawali, któryby wszystkim wymaganiom zupenie i bez wszel-

kiego ale odpowiada; tylko zawsze stao nam na przeszkodzie

przekonanie, o którem nam list Paski dowiód, e byo nieuza-

sadnionem. eby si Pan podobnej jak redaktorstwo pracy nie

podj. Szkoda, byy wida midzy Panem a nami jakby dwa prdy
jnagnetyczne, które dyy ku sobie, wzajemnie si szukay, a prze-

cie si nie spotkay. Jednake przy dobrej woli, jeszcze moe nie

jest za póno. Widzimy, jak Pan dobrze rozumiesz, czego ciciaa
..Kronika", bdc na miejscu, atwo Pan zmiarkowaby, czego

nie moga dokaza."

Dalszy cig tego listu jest o tyle wany, e odsania w cz-

ci tendencye, jakim miaa suy „Kronika" pod redakcy Kacz-

kowskiego. Bya to epoka nie pierwszyeti i nie ostatnich, w Kró-

lestwie, a przedewszystkiem w Warszawie, zudze, opartycti na

cigle spodziewanych zmianach polityki rzdu rossyjskiego wzgl-

dem Polaków, jakiego „odrodzenia Rossyi". Ostrowski by wido-

cznie zdania, e Polakom naley pody ku tym zmianom z otwar-

terai ramionami i uprzedzi je niejako okazaniem „ugodowych."

usposobie. Oto, co pisze:

„Obecna pora dla naszego kraju bardzo w^ana. Wiele zudze,

któremi trzy pokolenia z kolei po sobie yy, dzisiaj reszt uroku

trac. Kwestya bytu spoecznego w polskicli krajach niezaprzecze-

nie teraz góruje nad kwestyami politycznemi. W Rossyi inaczej

na nas zaczynaj patrze; nie mówi o tych, co si skrystalizowali

w dawnyci wyobraeniaci i nienawiciach, UKoronowanycli od

1835 do 1855 r., ale o tych, którzy uznali potrzeb odrodzenia

Rossyi na zasadach, zachodniej cywilizacyi (!), o tycli mówi, któ-

rzy, jak si wyraono w Moskwie, chc postpu od góry, aeby

nie byo ruchu od dou. Nie wiem, jak tam Panowie sdzicie o tem

po za kordonem, ale mnie osobicie zdaje si, e wieje dobry wiatr
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z Petersburga (!) ; od nas zaley, czy pozostaniemy nadal, jak od

30 lat w zadsanej nieczynnoci, czyli te rozpucimy agiel jeden,

a potem i drugi i na drodze pojednania f? !) do dalszych przezna-

cze popyniemy. Gdyby w wysokich sferach widziano u naszego

obywatelstwa dobr wol, to by wiele rzeczy na korzy kraju si

stao, które w dotychczasowem zadsaniu naszem niemoebnemi
marzeniami si wydaja. Folianty by si o tem spisay, moe ranie

Pan bez tego zrozumiesz; wyobraenia tu napomknite s moje

wasne, oparte na sdzie ile mi si zdaje beznamitn3'm : uderza

ranie, e te wyobraenia coraz wicej zwolenników tu nabieraj;

rayli pojednawcze z obu stron si pokazuj, pod parciera potrzeby

utworzenia podstawy dla spoecznoci i pooenia taray socyali-

stowskim ('?!) dnociom. Wród takich okolicznoci pismo, jak

„Kronika", coraz potrzebniejszem si staje; trzeba prawdziwe i zgo-

dne z dzisiejszemi wymagalnociami wyobraenia krzewi i bronie

przeciw tutejszej prasie, która w imi postpu wszystko podkopuje.

Trzeba broni wasno i prac, matk wasnoci we wszystkich

jej formach. Do tej walki nikt zdolniejszym nie jest od Pana.

.,Kronika" w rkach Staweckiego dugo si nie utrzyma. Sobaski

przyjedzie tu w marcu najdalej, — obecnie jest na Podolu. Bdzie

tu Górski, take i inni obywatele, mylcy i przewidujcy. Przy-

jed Pan; trzeba si pozna, osobicie porozumie. „Kronika" upa-

da dla braku jedynie gównego Eedaktora, któryby si wycznie
móg pismem zaj. Nie ulega wtpliwoci, e w dzisiejszych r-
kach si nie utrzyma, wic wróci do nas moe wkrótce, a Pan

j postawisz na nogach. Paski przyjazd moe wiele dobrego zro-

bi; waciwie tu obszerniejsze i naturalniejsze pole dla takich lu-

dzi, jak Pan, anieli w Galicyi. Czekaray na Pana i spodziewamy

si, e pomidzy nas Pan si przeniesiesz. — Serdecznie tymcza-

sem Górski i ja dzikujemy Panu za ostatni list i za to, e Pan

z wasnego natchnienia si nam na pomoc garniesz, kiedy

mymy nie mieli o ni prosi."

W przypisku, na marginesie, dodaje jeszcze Ostrowski : „Zdaje

si, e „Sowo' petersburskie^) bdzie tak, jak wszystkie pisma,

po polsku wydawane, antykonserwatywne. Nie znam redaktorów,

ale sysz, e tam nie wielka rkojmia dugiego bytu, ani te a-
dne wyrobione zdanie. Moe mój sposób widzenia, spowodowany

^) Wydawane przez Jozafata Ohryzk. Od d. 1 stycznia 1859 r.

wyszo tylko Nr. 15. Zawiera prace: .Tul. Bartoszewicza, Michaa Ba-

liskiego, Syrokomli i in.
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kilkakrotnein rozczarowaniem, jakie nas od lat tylu dotkny, jest

take zliidzenieiii, i wynurzani te myli z wszelkiemi potrzebnemi

zastrzeeniami. Ale w gruncie zdaje mi si, e nie jest ani nie-

hezpiecznem, ani nierozsdnem zaprztn si w dzisiejszych oko-

licznociach nie polityk, która si-y nasze przenosi, ale rozwini-

ciem moralnem naszego spoeczestwa, które widz zagroonem.

Widz z obaw wzrastajce nowe pokolenie bez nauki, bez wy-

obraenia o obowizkach stanu swojego, ubierajce swoj gnuno
w pozory zniechcenia i oczekiwania. Trzeba si pcha do pracy,

jedynej odkupicielki tylu lat straconego czasu."

List ten Ostrowskiego, który niemal w caoci przytoczylimy,

znamionuje ówczesne usposobienie pewnych sfer konserwatywnych

warszawskich, obudzone gosami prasy liberalnej rossyjskiej i na-

dziejan]i na „dobry wiatr z Petersburga". Haso „pojednania" zo-

stao podniesione, zrazu bardzo niemiao. Ostrowski zastrzega si

wyranie, e to jest jego osobiste zdanie i e i ono moe si oka-

za ..zudzeniem". Tym wszake zasadom chce, aby nadal suya
„ Kronika * pod redakcy Kaczkowskiego.

Niema tu jednak mowy o jakim nowym dzienniku, a oka-

zuje si te najwyraniej, e inicyatywa co do objcia redakcyi

nie z Warszawy wysza, lecz od Kaczkowskiego, który zniechcony

zapewne trudnociami gospodarskiemi w Berenicy i cigle nowymi

a nie dochodzcymi do skutku projektami to sprzeday tej wsi, to

nabycia innego majtku lub wzicia dzierawy, umyli przenie

si do Warszawy i odda si pracy redaktorskiej. „Kronika' przy-

sza mu na myl dlatego, e w niej drukowa trzy swoje w tych

czasach ogoszone powieci, a mianowicie: „Stacha z I^py" w r.

1856, „Anuncyat" i „Sodalisa" w r. 185!^. W skutek tego zawi-

zay si blisze listowne stosunki z redaktorem Julianem Barto-

szewiczem i Antonim Ostrowskim. Bartoszewicz by od r. 1851

czonkiem redakcyi „Dziennika Warszawskiego", zaoonego a ra-

czej odnowionego przez Ezewuskiego Henryka. Po ustpieniu tego

ostatniego w r. 1854 z redakcyi, ster obj Bartoszewicz i w r. 1856

zmieni tytu dotychczasowy na ,.Kronik wiadomoci krajowych

i zagranicznych". Jeszcze w marcu powyszego roku pisa do Kacz-

kowskiego na papierze z nagówkiem: „Eedakcya Dziennika War-

szawskiego", przesyajc 370 rubli srebrem, czyli 70 póimpe-

ryaów, jako honoraryum za „Stacha z Kpy". Powie ta, jedna

z najsabszych ICaczkowskiego, osnuta na tle ycia ludu wiejskiego,

o tyle tylko zasuguje na wzmiank, e w niej autor podnosi ko-

nieczno szerzenia owiaty wród ludu, chocia sam propagator
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tej idei. ksidz wikary, nie bardzo szczliwie zosta wybrany

i zbytkiem gorliwoci, w gruncie szlachetnej, psuje wraenie. Po-

dobaa si jednak ta powie Szajnosze, który w „Eozraaitociaeli"

z r. 1857 pochlebnie j oceni. — Mniej, zdaje si, zadowolonym

by redaktor „Kroniki" Bartoszewicz, który, jakkolwiek w licie

swym ..dzikuje za ju, a prosi o jeszcze, i wyraa nadziej, e
„zawizane z pismem naszem stosunki nie zerw si tak prdko",

to wszake, podnoszc, i wszelkie dania autora redakcya spe-

nia bez wahania, dodaje: ..prawd powiedziawszy, troch za drogo

bdzie nas kosztowa „Stach z Kpy^^j
Poprawia moe nieco to wraenie „Anuneyata", drukowana

w „Kronice" w pierwszej poowie 1858 r. Powie ta, osnuta na

tle konfederacyi Barskiej, pena ruchu, nadzwyczajnych wypadków,

nadprzyrodzonych zjawisk i wpywów, niewtpliwie zaj moga
umysy tych zwaszcza czytelników, którzy dni s silniejszych

wrae. Sama konfederacya Barska nie wystpuje tu do plasty-

cznie, a syrapatyi Ijynajmniej nie budzi, samozwaiiezy za regimen-

tarz województwa sieradzkiego, Bierzyski, przedstawia si do
niewyranie w swem dziaaniu. W umyle czytelnika cigle waha

si pytanie: zdrajca to, czy bohater? nieszczliwa ofiara, czy nik-

czemnik? Sama posta Anuncyaty rysuje si, zwaszcza w pierw-

szej czci powieci, do sympatycznie: jest znacznie energiczniej-

sza od innych typów kobiecych Kaczkowskiego, po wikszej czci
najzupeniej biernych; braknie jej wszake jednolitoci i psycho-

logicznego pogbienia. Wród mnóstwa osób, do powieci wpro-

wadzonych, s niektóre przedstawione ywo i barwnie, niektóre

zupenie chybione, a adna z nich prawie nie jest utrzymana w je-

dnolitym tonie. Taki n. p. Dzieranowski, lub Wcieklica. w miar
postpu powieci, zadaj kam pierwotnemu wraeniu. I znowu nie

bardzo wiadomo, czy to dzielni rycerze, czy awanturnicy. Zawi-

kany wtek powieci czyni jej streszczenie nieraoliwem i bezce-

lowem, bo nawet tre najskrupulatniej podana, nie zdoa da wy-

obraenia o eaoci.

Antoni Ostrowski w licie do Kaczkowskiego z d. 7 czerwca

1858 r. wspomina wprawdzie o „Anuncyacie", lecz opinii swej nie

wyraa. — Przesya tylko honoraryum. czy te cz jego w kwocie

116 sztuk póimperyaów rossyjskich, „liczonych podug kontraktu

po rubli sr. 5-15". chocia zaznacza, e „obecny ich kurs nieró-

wnie jest wyszy, bo wynosi rs. 5'45". — W tym licie dopomina

') Zo zbiorów rapperswilskieh. Mp.
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si te Ostrowski o jak najrychlojsze nadesanie dokoczenia nia-

niiskryptu powieci p. t. „8o(laIis Marianus", bo „Kronika" w tych

<lniacli ma jej druk rozpocz.

Ju podówczas Kaczkowski zapowiada by swoje przybycie

do Warszawy, Ostrowski bowiem dodaje

:

„Szkoda, e Pan na pó danego przyrzeczenia nie speni
i do nas nie przyby "

W dalszym cigu listu wtajemnicza Ostrowski autora „Anun-
cyaty" w stosunki redakcyi „Kroniki" :

„Pan Sobaski wyjecha na Podole na sabo ony i na

wybory do sprawy wociaskiej. Jak sio zapdzi, to bardzo by
moe, e si a o Jerozolim oprze, dokd istotnie ma zamiar

w tych czasach popyn, w lady za ks. Eugeniuszem Lubomir-

skim. który ztamtad po 3-ch miesicznym pobycie w Syonie i po-

midzy Beduinami nadjordariskimi powróci i cuda rozpowiada.

AVszyscy inni z redakcyi rozjechali si, poenili, lub jak tam ina-

czej si rozbiegli, zostao za tylko czterech; p. Bartoszewicz,

p. Szymanowski (Wacaw), p. Górski i ja. Ledwo si w pón
jesie komplet zbierze napowrót."

Chwiaa si ju podówczas widocznie redakcya „Kroniki",

a zacliwiaa ostatecznie, gdy z kocem 1858 r. Bartoszewicz ze

stanowiska kierownika ustpi. I wtenczas to napisa Ostrowski

ów list z d. 16 stycznia 1859 r. w odpowiedzi na propozycy

Kaczkowskiego ; list, który powyej przytoczylimy w caoci, ofia-

rujcy mu ju stanowczo redaktorstwo „Kroniki" i naglcy o przy-

jazd.

Kaczkowski jednak si waha. — Wprawdzie udzi si on

jeszcze, a moe tylko chcia wmówi w siebie i w innych, e
w Warszawie „przygotowuj znaczne rodki do zaoenia nowego

politycznego dziennika", jak pisa do Seweryna Smarzewskiego ;

—

wprawdzie przypuszcza, e przyjdzie mu „wynie si z ukochanej

Galicyi na dugo, a moe na zawsze, coby mi — dodawa — i z in-

nych wzgldów nie byo nie na rk", — lecz si cigle waha
i zasiga rady przyjaciela. „al mi rodzinnego kta, — pisa —
al kilku ludzi, których tu mam przyjaciómi, — ale y w kcie

i z kilku ludmi, kiedy mona y na wielkim wiecie i z caem
spoeczestwem, czy to nie szkoda?"

B3''by jednak niewtpliwie si zerwa i do Warszawy pod-

y, gdyby istotnie szo o zaoenie nowego, wielkiego dziennika

i gdyby rzeczywicie przygotowane byy na to znaczne rodki pie-

nine. Ale propozycya olijcia steru redakcyi upadajcego })isma,



208

i wiadomo o wyjedzie bezterminowym Sobaskiego, gównego nie-

wtpliwie dostarczyciela funduszów, nie byy wcale ncce. Odpo-

wiada wiec Ostrowskiemu dopiero w drugiej poowie maja, prze-

syajc mu widocznie swoje warunki. Ostrowski w licie z dnia

4 czerwca 1859 r.') odpisuje, e list ten posa Konstantemu Gór-

skiemu „dla umówienia sie z nim co do odpowiedzi". Górski za
odpowiedzia, e „zdaniem jego najlepiej bdzie, aby Kaczkowski, nie

tracc czasu, przyby do Warszawy na' czas -to Jaski (na czas

od 15 czerwca) i osobicie na miejscu osdzi, jak wypadnie po-

stpi z „Kronik". „W samej rzeczy — dodaje Ostrowski — tak

bdzie najlepiej. Sobaski za przybyciem do Kijowa, ciko, cho-

cia nie niebezpiecznie zapad na zdrowiu ; nie bdzie z niego po-

ciechy do interesu przez te pierwsze czasy, chocia z pewnoci
na jego udzia rachowa wypada. Tymczasem wszelakie obywatel-

stwo zjeda si do Warszaw}"^ na wycigi konne, na publiczne po-

'siedzenie Towarzystwa rolniczego i na kontrakty. Bdziesz Pan

mia sposobno zapozna si z t czci kraju. Przytem obecna

chwila tem jest wana, e teraniejszy waciciel „Kroniki" jest

w najkrytyczniejszem, jak sie zdaje, pooeniu: lekkomylnie nab}'!

od Sobaskiego pismo, na prowadzenie którego zapewnia, e mia
dostateczne fundusze, a przytem i obietnice poparcia ze strony lite-

ratów. Tymczasem pokazuje si, e pismo wychodzi za pomoc
poyczonego grosza, bez adnego kierunku, na* chybi trafi, i lada

dzie moe usta z powodu braku funduszów na najblisze wydatki,

jak druk, papier i poczt. P. Stawecki szuka nabywcy na „Kro-

nik", tem bardziej, e liczba abonentów cigle si zmniejsza. Je-

eli wic Pan zechcesz wzi na siebie znaczniejsz cz ciaru
nakadu i prowadzenia „Kroniki", pora po temu najlepsza teraz,

przed rozstrzeleniem si obywatelstwa na wszystkie cztery strony

wiata, pod mineralnymi i kpiel anymi pozorami, a niewtpimy

wcale (pisz to od siebie i od K. Górskiego), e oprócz Soba-

skiego znajd si jeszcze inni obywatele, którzy si dzielnie przy-

czyni do podwignicia „Kroniki". Mamy ju z kilku stron objawy

dobrej woli do rozbierania akcyi, a nawet prawie oznaczone ju
co do cyfry obietnice. Na poparciu te moralnem, o którem Pan

wspominasz, nie braknie."

I w dalszym cigu tego listu usiuje Ostrowski upewni Kacz-

kowskiego, e „pismo obywatelskie, uznajce wszelki istotny po-

stp, a stronice od wszelkiej kosztem przekona okupionej popu-

^) Ze zbiorów rapperswilskieh. Ms.
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larnoi. {lotrafi swój glos wród krzykaczy utrzyma". Ale in
w caym tonie listu Ostrowskiego niema tej pewnoci, co w licie

poprzednim, a chocia nie szczdzi Kaczkowskiemu zachty, wszy-

stko jednak brzmi znacznie sabiej: ,,Podobno — powiada —
najprociej i najlepiej byoby, aeby Pan natychmiast obj „Kro-

nik" i dlatego pozaatwia si tak w Galicyi, aby Pan móg ju
zaraz z pocztku duszy czas tu zabawi, a potem dopiero wyje-

cha za granic w celu zgonienia korespondentów."

List ten, odkrywajcy ca, rozpaczliw sytuacy „Kroniki",

wywrze musia na Kaczkowskim deprymnjce wraenie. Do reszty

odebray mu snad otuch sowa, by „wzi na siebie znaczniej-

sz, cz kosztów wydawnictw^a". Tote na tem urywa si kores-

pondencya z Ostrowskim, a i w listach do Sew. Smarzewskiego

ju o projektach warszawskich ani wzmianki. Natomiast coraz inne

plany to kupna, to dzierawy wsi rozmaitych. Z Berenicy stano-

wczo chce si wynie i sprzeda t wie, gdzie zbyt wiele czasu

si traci „przy gospodarst.wie, potrzebujcem urzdzenia i wikszych
nakadów"... Kupiby co maego, aby mie wicej czasu dla sie-

bie, lub majtek z lasami, które daj intrat. Ma na myli Pod-

moysce albo Cyków, albo Dukowiczki czy Borysawiee, lub Bar-

winek hr. Weissenwolfibwej, który ley przy gocicu za Dukl
i ma 5700 ra. lasu. — Smarzewski udziela mu informacyj o roz-

maitych wioskach na sprzeda w Przemyskiem, ale Kaczkowski

ju d. 28 grudnia 1859 r. zawiadamia go w licie^), e odstpuje

od zamiaru kupna ziemi, bo ceny jej w Przemyskiem s nadto

wysokie. „Humnicki n. p. da 150 fi. za mórg obszaru, to droej,

ni pod Krakowem i Warszaw, gdzie wóka kosztuje 12.000 zp.»

t. j. 100 ti. za mórg." „Ja — dodaje — mam niby podró przed

sob do ytomierza. Ale prawdopodobnie bd si stara unikn
jej i jeszcze z rok jaki posiedzie w ciszy nad ksikami. Mam
troch nowych myli, chciabym si z nich wyrobi."

Wanie w tym czasie wyszed „Sodalis Marianus", druko-

wany w owej „Kronice", powie historyczna a. piciotomowa, „ze

starych ksig i papierów spisana". Jest to historya niezmiernie

duga i rozwleka, zaniedbana w stylu, bez najmniejszego artysty-

cznego zmysu sklecona. Obejmuje panowanie Augusta II. i III.,

a przedstawia dzieje i karyer Jerzego Oarowskiego, podstolego,

a póniej obonego w. kor., generaa piechoty koronnej, marszaka

konfederacyi sandomierskiej, marszaka sejmu i t. d. Od dzieciii-

^) Ze zbiorów Tad. Smarzewskiego. Ms.

Zygmunt Kaczkowski i jego czasy. 14
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stwa niemal opowiada Kaczkowski dzieje kaiyery swego bohatera,

jego niezbyt szczer sub ii hetmana w. kor. Sieni awskiego, jego

maestwo z Konstancj Bobrownick, jego wystpienia publiczne

i oratorskie, stosunki, niezbyt zgodne, z hetmanami polnymi, Eze-

wuskim i Denhofem, któremu wszake przez szlachetn zemst uto-.

rowa drog do reki hetmanównej Sieniawskiej. — i doprowadza sw
such, kronikarsk opowie a do zgonu niemal wszystkich osób,

w powieci wystpujcych, a wreszcie i samego Oarowskiego.

Powie ta ch\'ba nie wzmoga poczytnoci upadajcej war-

szawskiej „Kroniki", ale dziwnym sposobem podobaa si Sewery-

nowi Sraarzewskiemu, który, moe przez grzeczno, posa auto-

rowi komplement. „Ciesz si bardzo, — odpowiada liaczkowski —
e ci si „Sodalis-' podoba. Pochwaa ta nie jest mi obojtna.

Byoby tam do zarzucenia jeszcze to i owo. ale nie to, co wyrzuca

liraszewski."

Otó Ivraszewski zamieci istotnie w „Gazecie Warszawskiej",

przedrukowan nastpnie w „Dzienniku Literackim", recenzy

„Sodalisa", a raczej ^ uwagi pochlebne", jak si „Biblioteka War-

szawska" z r. 1860 wyraa. Te jednak „uwagi", w których Kra-

szewski zarzuci gównie bierno charakteru kobiet w tej i innych

powieciach Kaczkowskiego, i zupenie susznie wytkn niezmiern

rozwleko dyalogów, — nie podobay si mocno autorowi „Soda-

lisa". Oto. co pisze w tyra przedmiocie do Seweryna Smarzew-

skiego

:

„Kobiety s to istoty bierne na wskro, takiemi byy one

przedewszystkiem w Polsce
;
podobao mi si w' innych powieciach

przedstawi charaktery kobiece w3'jtkowe, ale tu mi si podobao

przedstawi charaktery zwyczajne. Dyalogi polityczne s bez a-
dnego wtpienia wyczerpujce, zaczem dugie; ale ja nie pisz

powieci dla Kraszewskiego, któremu do namarkowa obrazy

i myli, tylko dla publicznoci, która na markach si nie rozumie,

z punktów niczego si nie domyli i chce, aby jej dawano obrazy

pene i wykoczone i t. d. O co wszystko mniejsza, — ale to jest

zabawne, e Kraszewski na aden sposób nie moe si pozby tej

gbokiej niechci, któr ma do mnie i przy kadej sposobnoci,

a czsto nawet i bez sposobnoci, objawia. Zdarzyo rai si w tym

roku wej z nim w korespondency, z czego korzystajc, daem
mu do poznania, i jego wycieczki przeciwko ranie nie byyby na-

"^et wtedy na swojem miejscu, gdyby byy sprawiedliwemi, a to

dlatego, e ja pomimowoli jestem uwaany za jego wspózawodnika.

Skutkoway te moje uwagi i w ostatniej wzmiance o mnie sta si
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autorów strawi, tylko mnie jako nie moe. Co mnie zreszt cie-

szy z wielu wzgldów, — a nareszcie dlatego, e jeeli wezm
redakcye Dziennika, nie bd zmuszony do zbytecznej wyrozumia-

oci i przeciw niemu. Tylko ja sobie postpi inaczej, gdera pe-

wnie nie bd, ale oddawszy pochwa, czemu sic pochwala na-

ley, poo na aw (sic!) i z powag a flegm niemieck odlicz

sto batogów, jak jeden." ^)

Groby tej, bardzo zamaszystej, zdaje si Kaczkowski nie

speni, Kraszewski uszed bez szwanku, z niewtpliwie w krytyce

swej, zreszt bardzo ogldnej i wyrozumiaej, mia zupen su-

szno.
O kobietach polskich wspóczesnych mia Kaczkowski bar-

dzo ujemne, a niezawodnie na ogó faszywe wyobraenie. Zdarzyo

si, e jeszcze w r. 1858 wpada mu w rce ksika Micheleta.

która w tyme roku si ukazaa, prawdopodobnie „L' Amour", czy

moe raczej „La Femme". Podobaa mu si widocznie i posa j
Smarzewskiemu. Ten jednak zachwytów nie podzieli, nie znalaz-

szy w niej nic nowego, prócz kilku myli. Na co odpowiada Kacz-

kowski :

„Nic tam niema w tej ksice prócz kilku myli? nic wicej ?

[Moe by. Moem ja czyta fantazy. Powiem ci wszake, com wy-

czyta. Otom wyczyta to, e u nas trzeba koniecznie napisa

ksik o posannictwie i wychowaniu kobiety. Dlaczego my tacy

mali, tacy lisi? bo takie s nasze kobiety. le mówi, nie one s
takie, ale my je takiemi robimy. Tu miejsce na komplement dla

Ciebie i Twojej ony, pomyl go sobie, — a tymczasem przyznaj

mi, e nic potem jestemy wszyscy i nic potem nasze kobiety.

Dlaczegom ja si nie oeni? przez kobiety. Najpierwej dlatego,

em je pozna z ich stron najsabszych i o niczem innem nie my-

la, jak z tego korzysta, — a potem dlatego, e a contrario wy-

rozumiaem, jak kobieta by moe i powinna i znale takiej nie

mog. Ja w mojej teraniejszej podróy o maom si nie oeni, —
alem si — nie oeni. Eeszta do pogadania. Teraz to tylko, i
ja sobie robi studya do takiej ksiki: kobieta, jak bya w hi-

storyi, — matka polska z ostatnich czasów, — typy te gin, dla-

czego ? Wychowanie, jakiem jest i jakiem by powinno. Znaczenie

i posannictwo kobiety — córka — ona — matka. Jeeli to pra-

^) List z d. 28 maja 1859 r. Ze zbiorów Tadeusza Smarzew-

skiego. Ms.

14*
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wda, e najlepiej si opisuje te kraje, w których si nigdy nie

byo, to ta ksika uda mi si wybornie." ^)

I rzeczywicie, w r. 1860 zaczo si ukazj-wa w „Bibliotece

Warszawskiej" studyuin iistoryczno-obyczajowe Kaczkowskiego p. t.

„Kobieta w Polsce". Dzieo to miao by trzytomowe. Wyszed
jednak w ytomierzu nakadem ksigarni spókowej pod firm

Hussarowskiego tylko tom 1. w dwu czciach i to dopiero w r.

1862.

W Bibliotece Ossoliskich znajduje si znaczna cz rko-

pisu tego dziea, jednake mocno uszkodzona; s braki i przerwy

i brak koca.

W „Kraju" petersburskim z r. 1892 (Nr. 1 i Nr. 4) jest cay

szereg listów w sprawie tego dziea, a midzy innymi obszerny

list córki Aleksandra Grozy, Maryi, która twierdzi, e redakcy

i korekt dziea tego, którego edycyi podja si ytomierska spóka

wydawnicza, zaoona przez Aleksandra Groz. dr. Karola Kacz-

kowskiego i Leona Lipkowskiego, — zajmowa si sam Aleksander

Groza. Ostatnie tomy pozostay w rkopisie. Gdy spóka owa zo-

staa rozwizana, ksigarni naby Jan Hussarowski, wszake lepsze

ksiki i rkopisy pozostay w posiadaniu mieszkaca ytomierza,

Edwarda Wa. Tam te dosta si manuskrypt Kaczkowskiego

o „Kobiecie". Ksigarz Zawadzki chcia to dzieo wyda, ale W
zada za to 4000 rubli, wobec czego ukady si rozbiy i wyda-

wnictwa zaniechano.

W biurku Edwarda Wa przelea manuskrypt lat wiele, a
dopiero wydosta go ztamtd dr. Narkiewicz- Jodko, a prof. Piotr

Chmielowski, opatrzywszy przedmow, wyda jako tom II. Tom ten

wyszed w Warszawie, nakadem Kazimierza Grendyszyskiego.

W tomie I., obejmujcym 10 rozdziaów, historya kobiety polskiej

doprowadzona jest do koca XIV. wieku; jest to przewanie histo-

rya polityczna, kwestya „poddastwa kobiet". Wtórnie II, kobieta

wysuwa si na plan pierwszy. Cokolwiekby si dao zarzuci tej

pracy, tak ze wzgldów historycznych, jak i z tego wzgldu, e
dzisiejsze pogldy na kwesty kobiec, od czasu napisania studyum,

znacznej ulegy zmianie, to jednak ma ona jeszcze i teraz niewt-

pliw warto jako pracowite studyum, obejmujce dzieje kobiety

polskiej od czasów zamierzchych, pogaskich, a do nowej

dobv.

^) List z cl. 6 marca 1859 r. Ze zbiorów Tadeusza Smarzew-
skiego.
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W czasie kiedy Kaczkowski zamierza przenie si do War-

szawy i obj redakcy „Kroniki", t. j. pod koniec r. 1858, napi-

sa powie p. t. „Eozbitek" w 3 tomaeli, przeznaczon do „Teki

Wileskiej", przez A. H. Kirkora redagowanej. Gdy jednak wyda-

wnictwo tej „Teki" w tyme roku zostao zamknite. Kirkor ogo-

si t powie osobno dopiero w 1861 r. — Jak ju wiemy, jednym

z gównych wydawców i protektorów „Kroniki" by zamony oby-

watel ukraiski Feliks Sobaski. Tem si te tumaczy, dlaczego

Kaczkowski temu Sobaskiemu, jakkolwiek nieznanemu sobie oso-

bicie, dedykowa „Eozbitka". Wtedy wanie, gdy zawiadamia

Smarzewskiego o toczcej si korespondencyi w sprawie objcia

redakcyi dziennika w Warszawie, a mianowicie w licie z dnia

28 maja 1850 r. donosi mu, e powie ta ju ukoczona.

„Miaem wspomnie jeszcze o naszej szlacicie, która nie

wzia inicyatywy w rozwoju zasad liberalnych i postpowych,

a moga, — dosnuj sobie tej myli, ja ju tu nie mam miejsca na

ni. Napisaem zreszt o tem ca powie p. t. „Eozbitek", któr

teraz posyam do Wilna, zaczem, jeli bdziesz mia cierpliwo,

to si ztamtd dowiesz daleko dokadniej, co o tem myl, nieli

z listu.'

Ezeczywicie w „Eozbitku" jest mnóstwo dugich i nucych
dysertacyj o szlachcie, o jej upadku z powodu zniesienia paszczy-

zny, o jej piknych tradycyach i nowych drogach, jakie j czekaj

w przyszoci. Uwagom tym nie mona odmówi uzasadnienia, ani

tendencj^j szlachetnych, przeradzaj si one jednak w rezonerstwo,

a zbyt obszerne i powtarzajce si cigle, psuj efekt artystyczny

powieci. Artyzmu te w tej powieci bardzo mao; natomiast ch
widoczna pozyskania sobie yczliwycli wzgldów w opinii szlache-

ckiej — przecie mia by redaktorem pisma par exceUence „oby-

watelskiego" w Warszawie, — i olnienia erudycy. Ztd przy ka-

dej sposobnoci rozprawy to z zakresu agronomii, to nawet arche-

ologii i historyi. Wród tego wtek powieci i tak sabiuchny, co

chwila urywa si i ginie.

,.Eozbitkami" w tej powieci s: Karol i hr. Izydor. Obaj

potomkowie zacnych i zasuonych rodów ; obaj zarówno szlachetni,

których losy wszake id odmiennymi torami. Karol, zrazu zapa-

lony marzyciel, wychowany przez zacnego czowieka, lecz zwolen-

nika „gminowadztwa", demokratycznego dziaacza. Skib. Pod

jego wpywem Karol bierze gorcy udzia w ruchach 1846 r,, do-

staje si do wizienia i przepdziwszy tam dwa lata, przebywa

zupen metamorfoz. Sta si zgoa innym, tak dalece, e go na-
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uczyciel Skiba pozna nie móg. Ideaów Skiby pozby si on

w wizieniu zupenie, a nawet powierzchownie si przeobrazi.

Widzimy go zaraz po uwolnieniu z celi wiziennej w r. 1848;

widzimy na ulicy, wanie w chwili najwikszego entuzyazmu tu-

mów, gdy na twarzach wszystkich „promienna odbija si rado",

gdy mówców i przewodników opinii obnoszono po ulicach w try-

umfie. Wówczas to na rogu rynku, przed cukiernia Pohla, stan
Karol, ubrany elegancko, z laseczk ze zot gak w rku, z ba-

tystow chusteczk przy ustach, zimnym, obojtnym wzrokiem,

a nawet z niesmakiem mierzc rozentuzyazniowane tumy. By
smutny i rozgoryczony. Ze zwtpieniem swojem i gorycz nie tai

si te przed ssiadem swoim hr. Izydorem, w tym entuzyazmie

tumów, opartym na jakiej „wiartkowej" nadziei, widzc „wielki

upadek ducha, wiadectwo naj ogromniej szej klski". W dalszej roz-

mowie z nauczycielem swym Skib, który lata cae systematycznie

pracowa, aby w nim „zabi szlachectwo", wypowiada si równie

otwarcie, objawiajc, ku wielkiemu zmartwieniu „szlachetnego de-

magoga",, wielk mio tradycyj i pamitek rodowych, a stanowcz

niech do wszelkiego dziaania w imi idei demokratycznych.

Jest to niewtpliwie wierne odbicie tych wrae, jakich do-

zna sam autor w cigu dwuletniego swego uwizienia w Sanoku

i we Lwowie, oraz tego usposobienia, jakie mu kazao trzyma si

zdaa od wszelkiego dziaania w r. 1848 i manifestacyj, na które

patrza obojtnie, a nawet krytycznie.

Do „rozbicia" Karola przyczynia si te niemao mio jego

do piknej córki szambelana, Józi, — mio, powzita w chatce

rybaka nad Wisoka, dziwnie potem zmroona zachowaniem si

panny w salonach lwowskich. Pod wpywem dorobkiewicza, py-

szaka i szalbierza ojca, a take niecnotliwej ciotki, urocza Józia

stumia w sercu mio do Karola, przenoszc nazwisko i majtek

hr. Izydora. A tak obaj przyjaciele, ssiedzi i „rozbitki" stanli

przeciw sobie jako wspózawodnicy. Ale odby si tu „pojedynek

szlachetnych". Hrabia Izydor, dowiedziawszy si o sowach mio-

ci, wyrzeczonych przed dwoma laty w chatce rybaka przez Karola

i Józi, wyrzeka si jej wspaniaomylnie na rzecz rywala, któr}^

jednak tej ofiary przyj nie chce i wyjeda za granic, do Pa-

rya. Biedna Józia osiada na koszu, bo hr. Izydor zaczyna od tej

pory chorowa, wpada w suchoty i umiera, zapisujc pikny ma-

jtek swój — szczyt szlachetnoci ! — Karolowi. — Zbyt przywi-

zany do tradycyj dawnych, nie móg hr. Izydor pogodzi si z no-

wym stanem rzeczy i wola zej ze wiata, którego, pomimo swego
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loziiinu i wysokiej szlachetnoci, a moe wanie dlatego, zrozu-

mie nie móg-r. Brakowao mu umiejtnoci dostosowania sie, wiec

musia zo-iii:i jako „rozbitek". — Daleko lepiej wyszed drugi

„rozbitek", Karol. Pogodziwszy sio z yciem i nowyini stosunkami

i oeniwiizy sie z J(»zi, która wyrobia si nii W'ZÓr niewiast,

sLal si zawoian3'm gospodarzem i powszechnie szanowanym oby-

watelem.

Nikt pewnie nie odmówi tej powieci, jak zreszt wszystkim

innym w^spóczesnym utworom powieciowym Kaczkowskiego, gb-
szej myli przewodniej i najlepszej intencyi, skierowanej ku po-

prawie spoeczestwa. Wytyka wady, pitnowa wystpki, lecz za-

miast czyni to rodkami artystycznymi, wcielajc swoje teorye

w akcy powieci, przybiera nieraz zgryliwy ton zniecierpliwio-

nego nauczyciela, albo przerywajc wtek powieci, gubi sie w nu-

cem rezonerstwie. Zadanie powieciopisarza polskiego pojmowa

Kaczko^vski niewtpliwie powanie; kad sw wspóczesn powie
uwaa jakby za trybun, z której mia gosi spoeczestwu zba-

wienne nauki. Ale w^ tym nauczycielskim, czy kaznodziejskim za-

pale gubi si — artysta... Z drugiej jednak strony, jeeli utwory

te, pomimo braku artyzmu, zachoway po dzi dzie pewn war-

to, to jedynie dziki temu, e s one do wiernem — chocia

nierzadko tendeneyjnem — odbiciem swojej epoki, odwzorowaniem

tych prdów, opinii i zasad, które podówczas panoway.

Zbliylimy si ju do przeomowej epoki w yciu i dziaal-

noci Zygmunta Kaczkowskiego. Doszlimy do r. 1860, w którym

on wszed na szersz aren publicystycznego zawodu. Do tego no-

wego, a bardzo nieszczliwego okresu naley te powie p. t.

„ydowscy", ukoczona w cigu wspomnianego roku, która wy-

woaa przykr polemik przeciw autorowi ze strony ywioów
ultra demokratycznych, na których czele sta podówczas Jan Do-

brzaski i Kornel Ujejski. — róda tej walki naley szuka ;iie

tyle w rónicach pogldów literackich, ile raczej w zapasach two-

rzcych si stronnictw politycznych i ich organów.



Yll.

(Powie „ydowscy. — Polemika ni;i wywoana. — List Kaczkow-

skiego do Augusta Bielowskiego w tej sprawie. — List Kaczkowskiego

do Edmunda lir. Krasickiego o J. Dzierkowskim i' demokracyi. —
Zabiegi w sprawie zaoenia pisma, mogcego podj walk z kotery

J. Dobrzaskiego i K. Ujejskiego. — Konferencye przedstawicieli stron-

nictwa zachowawczego. — Zdania: Seweryna Smarzewskiego, A. Z.

Helcia, Ludwika Skrzyskiego, Kazimierza hr. Wodzickiego. — Zaoe-
nie „Grosu", — Program pisma. — Kaczkowski w Paryu. — Eoko-

wania z Hotelem Lambert i redakey „Wiadomoci Polskich. — Pobyt

w Warszawie. — Przyjcie u pastwa uszczewskich; improwizacya

Deotymy; uczta w „Eesursie nowej". — Zabiegi i starania ks. Adama
Sapiehy. — 72 akcyonaryuszy „Gosu". — Polemika, obudzona uka-

zaniem si tego pisma. — Agitacya wyborcza. — Kaczkowski chce

w^ystpi jako kandydat na posa. — List jego do Edmunda hr. Kra-

sickiego. — Niezadowolenie z Kaczkowskiego i niepopularno wród
ziemian. — Listy ks. Adama Sapiehy. — Siy redakcyjne „Gosu". —
Proces karny, wytoczony Kaczkowskiemu. — Skazanie na 2 lata wi-
zienia. — Projekty literackie Kaczkowskiego. — Listy do dr. Karola

Kaczkowskiega. — Opis Lwowa i jego towarzystwa. — Listy do Win-
centego Eogaliskiego. — Wyjtki z rozprawy o ywotnoci narodu

polskiego. — Zapowied powieci: „Zwizek Braterski". — Wyjtki
z niedrukowanej i nieskoczonej powieci „Wojtowicz Pilznieski. —
List Kaczkowskiego do Edmunda hr. Krasickiego. — Upadek stanowczy

„Gosu". Deficyt. Pismo Kaczkowskiego do akcyonaryuszy tego dzien-

nika. — Uaskawienie. — Zwrócenie praw szlachectwa i obywatel-

•skich. — Korespondencya z J. I. Kraszewskim. — „Album Lwowskie"
i artyku Z. Kaczkowskiego o literaturze polskiej.)

W roku 1860 pocza si ukazywa w „Kóku rodzinnem"

powie Zygmunta Kaczkowskiego p, t. „ydowscy".

Piotr Chmielowski w' „Historyi Literatury Polskiej" ^) twier-

dzi, e powie ta bya waciwie „pamfletem jeno, wymierzonym

1) Tom VL, str. 110.
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przeciwko gowom wichrowatym, z wyranemi aluzjami do znako-

iiiiteoo poety, Kornela Ujejskiego".

e powie ta z artyzmem nie wiele ma wspólnego, na to zgo-

<lzi si mona bezwarunkowo. Ale pamtletu w niej dopatrze si

trudno. Jest niewtpliwie tendencyjna, do czego sam autor si

przyznaje w przedmowie, napisanej w Paryu ju w r. 1871, do

ksikowego wydania „ydowskich". „Dnoci jej — powiada

Kaczkowski — miao by rozbudzenie upionego pod ow chwile

ducha narodowego i oczyszczenie go z naleciaoci, tchncych ma-

teryalizmem." „Pomidzy idealizmem, — pisze on dalej —
kt(')ry nas zawsze gubi, a m a t e r y a 1 i z m e m, który jeszcze nigdy

nikogo nie zbawi, naleao, jako przyszego przywódc, postaw-i

realizm, który peen czci dla wszystkiego, co wzniose i pikne,

lecz brzydzcy si bawochwalstwem dla bezdusznej materyi, po-

trafiby nas bez strat i zawodów zaprowadzi do celów, równie

odpowiednich naszym ideaom, jak materyalnie poytecznych."

Niemal równoczenie z pojawieniem si pierwszych rozdzia-

ów tej powieci, rozpocza si agitaeya, majca rów^nie na celu

rozbudzenie ducha narodowego, ale postpujca bardzo ranymi kro-

kami. „Niebawem — powiada Kaczkowski w owej przedmowie z roku

1871 — wystpili budziciele tacy, którzy zamiast rozbudza upione

uczucia mioci i zgody, ofiary i powicenia, jli podega zoci

i nienawici, zapala swary stronnicze i osobiste i rozrzuca na-

siona wojny domowej..." „Zaczy si orgie spoeczne i polityczne,

literackie i publicystyczne..." „Historyczny widnokrg narodu za-

cieni si... a na tak cienionej arenie wystpiy na jaw dro-

bne cele prowincyonalne, odpowiednio tym celom potworzj^y

si drobne stronnictwa, jakie partye nibyto polityczne, nie ma-

jce od innych czci swego wasnego organizmu adnego man-

datu."

Tak przedstawia Kaczkowski w r. 1871 tendency swej po-

wieci, przed jedenastu laty pisanej, i stan umysów w Galicyi

w r. 1860. Bya to epoka istotnie jaskrawego cierania si prdów
politycznych i spoecznych, a w tej walce zapominano, niestety,

zbyt czsto o waciwycli granicach polemiki.

Zdawao si jednak zrazu, e powie, obejmujca kronik

rodu ydowskich od czasów bajecznych, nie da do takiej polemiki

adnego powodu. Pierwsze te rozdziay, przedstawiajce typy

z XVIII, stulecia, typy bardzo idealne, mów wielkiego hartu,

cnót rycerskich i rodzinnych, którzy umieli jeszcze „umiera z obu-

rzenia i sromu", jak Jozafat ydowski, kasztelan soski, jak dzielny
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syn jego Bernard, mionik ojczyzny, który umar z boleci po jej

upadku, jak wnuk kasztelana Seweiyn, który zgin jak bohater

w r. 1830, w bitwie pod Grochowem; — nie nastrczay bynaj-

mniej sposobnoci do zaczepki. W tych pierwszych rozdziaach

Kaczkowski, jako bezwzgldny laudator iempmis acti, przedstawia

wycznie niemal typy idealnie szlachetne, rycerskie, dzi-eln^.

Wprawdzie ostatni z tych typów, Seweryn, za modu pa króla

Stanisawa, wychowany „w lichej szkole antykamery królewskiej",

zatraci ju by w sobie wiele z tych przymiotów, które jego przod-

ków zdobiy. Pocztkowa jego charakterystyka jest raczej ujemna.

„Libertyn i niedowiarek, drwicy filozof, epikurejczyk, by przytem

napojony zasadami arystokracyi, tej arystokracyi najlichszej, która

si zasadza na pogardzie dla niszych, a na lokajstwie dla wy-
szych". — Cakiem jednak niespodzianie „wyskakiway z niego

czasem demagogiczne zasady zrównania ludzi, powrotu do stanu

natury, rzeczypospolite europejskie, amerykaskie i Bóg nie wie

jakie". — Tkwia te w jego naturze tak zwana podówczas ,.t-

yzna" i awanturniczo. Po upadku Ojczyzny i mierci ojca. Se-

weryn da folg swemu awanturniczemu usposobieniu i przede-

wszystkiem puci si w podró do — Parya, gdzie zapomniawszy

o pierwotnych swych patryotycznych zamiarach i legionach, pocz
hula „na schwa!" I zabrn po same uszy, — lecz nie na dugo.

Spotkawszy si na bruku paryskim z Barssem, Konopk i Nadol-

skim, werbujcym do legionów, tworzcych si we Woszech, ocho-

tnie pody na wojn, znosi mnie wszelakie trudy i bi si

dzielnie, a jak ju wspomnielimy, zgin bohatersk mierci pod

Grochowem.

Dotychczasowe zatem rozdziay powieci, pisane po kronikar-

sku, bez ladu dawnej nieczujowskiej werwy, jeeli nie czyniy

zbyt wielkiego wraenia, to nie obudzay niechci. Podnieci j
dopiero rozdzia p. t. „Od roku 1831" i nastpne, pitnujce do
jaskrawo tendencye materyalistyczne i owych „podegaczy" do

wojny domowej.

W pierwotnym tekcie musiay by nawet ustpy znacznie

jaskrawsze, które jednak ostrona redakcya „Kóka rodzinnego'"

opucia. Bo oto, co pisze Ilaczkowski z Berenicy d. 12 maja J860

do Seweryna Smarzewskiego

:

„Jeeli chcesz wiedzie, co teraz pisz, to zaabonuj „Kóko
rodzinne". Idzie tam moja robota p. t. „ydowscy". Jest to roz-

prawa z niektóremi kwestyami, dotyczcemi losów Galicyi. Powie-

dziaem tam wiele, nawet tak wiele, i zaryzykowaem dla siebie
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proces, a dla „Kóka" admonicy: ale teraz ju jestem próen
wszelkiej obawy, bo lojalne „Kóko" pozwolio sobie zastpowa
nieboszczk Cenzur i wszelkie miejsca draliwe wypuszcza. Co
zostanie, sam teraz ju nie wiem." ^)

Zostao jednak dosy, ab3^ wywoa burze. Spowodowa j
przedewszystkiem ustp -) o Galicyanacli, reprezentowanycli przez

nikczemn kreatur, niejakiego Nowickiego, „Galicyanina krwi pe-
nej". Ostrza satyry nie szczdzi tu Kaczkowski. „Naród ten (ga-

lic3'jski). — pisze — który si dopiero w biecym wieku zacz
wynurza z odmtów iistoryi, jest dotd jeszcze daleko mniej li-

cznym, anieli wynaleziony niedawno naród Eutenów... S to —
powiada dalej — ,.biali murzyni, którzy nadzwyczaj ukochali nie-

wol i za nic w wiecie nie daliby si z niej wyswobodzi... Nn

tem polega ici narodowo". „Eeligii nie maj adnej... Mówi
powszechnie swym wasnym galicyjskim jzykiem, który jest co-

kohyiek do polskiego podobny. Nie wyrobiwszy go jednak naley-

cie, mieszaj go z obcymi: wic owieceni z francuskim, chrzczeni

z niemieckim, niechrzczeni z ydowskim, a inni z ruskim. Litera-

tury swojej take nie maj... Nauki tylko takie szanuj, które daj
chleb pewny... Sztuk piknyeti nie *piegnuj adnych... Historyi

polskiej zupenie nie znaj, a swojej nie maj, bo ich historya nie

wysza jeszcze z ustnych tradycyj, które wygldaj bajecznie...

Mona przypuci, e narodek ten urobi si zwolna z Polaków,

Niemców. Eusinów i ydów... yje on porozsiewany do rzadko

po Eusi Czerwonej, poudniowych czciach Maopolski i Bukowi-

nie. Bukowina jest icli ziemi obiecan, do której si garn naj-

citniej ; tam te podobno chowaj si w rasie najczystszej... Nie

przywizuj si namitnie do miejsca i wszdzie cign za zyskiem...

Niemasz zatrudnienia, któregoby si nie cliwycili, jeei tylko ko-

rzy przynosi... Niektórzy z nich skrztnie zajmuj si lichw,

kopi doki pod Poakarai i czsto ich wyzuwaj z majtków...''

i t. d., 1 t. d.

Tego rodzaju wycieczka przeciw „Galicyanom" wywoaa oczy-

wicie burz. Skorzystano skwapliwie z pozoru, aby wywrze zem-

st na niewygodnyci konkurentaci publicystycznych, a to tem

skwapliwiej, e byo wiadomem, i jeden z redaktorów „Kóka ro-

dzinnego" Karol Widman, wraz z Henrykiem Nowakowskim, wniós

1) Ms.

-) Tora I., str. 124 i iiast., wydanie lwowskie F. H. Eichtera

z 1872 r.
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ju by podanie o koncesj na zaoenie nowego dziennika poli-

tycznego. W obozie „Dziennika literackiego", w obozie Jana Do-

brzaskiego i Kornela Ujejskiego zawrzao. Skorzystano skwapliwie

z owego ustpu powieci o „narodzie galic^^jskim" i o Bukowinie.

jego „ziemi obiecanej", aby pomówi Kaczkowskiego, e chcia

tem ubliy Ormianom i piszc to, mia ich na myli.

Oto, co w tej sprawie donosi I{^aczkowskiemu Karol Widraan

w licie ze Lwowa z d. 16 czerwca 1860 '):

„Supiski przyniós dzi z rana Zachariasiewiczowi artyku

dla „Kóka", wystosowany przeciw Twojej powieci o Galicyanach.

Artyku ten wskazuje cay ustp, tyczcy si Galicyanów. czyli

wszystkie tego rodzaju ustpy, jako wymierzone przeciwko nacyi

ormiaskiej, okrzykuje to za zbrodni, zasiewanie rozdwojenia

w narodzie etc. Eozumie si, e to nie jest nic, tylko nowa

Korneliada i Dobrzaskiada przeciwko „Kóku". Zachariasiewicz

(który by wyjecha do chorej matki, do Eadymna) prosi mi.
abym Ci napisa: 1) e on wyjedna tyle u Supiskiego, by si

wstrzyma z ogoszeniem tego artykuu a do jego powrotu, 2) bym
Ciebie prosi, eby napisa jak najrychlej artyku wyjaniajcy:

a) e pod Galicyanami bynajmniej ani Ormian, ani adnej podo-

bnej rozumie nie mona nacyi ; b) e pod Galicyanami nie mona
rozumie Polaków z niemieckierai nazwiskami, bo si obruszono

w imieniu Bajerów, Eeitzenheimów, Hefernów etc, etc. Eozumie

si, e mnie oprymowano koniecznie, abym si za to gniewa; ja

tylko odpowiedziaem, e si nie poczuwam do tego galicyanizmu.

jaki Ty opisujesz; c) e pod Galicyanami rozumiesz tylko zych

Polaków i t. p."

Nie sam jednak tylko Supiski tak zrozumia ów ustp po-

wieci o „Galicyanach". Tego samego zdania by, zdaje si, take

August Bielowski, jak to si okazuje z listu Kaczkowskiego, pisa-

nego do Bielowskiego z Berenicy d. 6 lipca 1860 r. W licie tym

czytamy

:

„Nie mog wszake na aden sposób zgodzi si na to, co

z nader pochlebnej i wdzicznem sercem przyjtej przyjani dla

mnie wspominasz o mojej definicyi Galicyanów. Jakim wypadkiem

mogo si takie nieporozumienie urodzi, jest dla ranie rzecz nie-

pojt. Zawzicie mi nieprzyjazny „Czas" mnie zrozumia, bijcy

na „Kóko" „Przegld" mnie zrozumia, cay kraj mnie zrozumia:

tylko we Lwowie podsunito pod ten ustp myl tak, o której

-) Ze zbiorów Eapperswilskich. Ms.
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ani mi sit> iulo. A przecie zdaje mi si, e nie daem do tego

najmniejszego powodu, bo wyoyem myl moj, jais tyliio mona
byo najjaniej. Pod galicyjskim narodem có rozumiaem? Oto

rozumiaem tych ludzi, którzy pod panowaniem austryackierii za))ili

w sobie polskie sumienie, którzy zatarli w sobie uczucie jednoli-

toci z narodem polskim, zgodzili si z losem obecnyjii, popadli

socyalnie i politycznie nie w powiatowszczyzne, ale w prowincyo-

nalizm, w prowincyonalizm nie polski, lecz austryacki, — z czego

wyrobia si klasa ludzi, nie wierzcych w przyszo caego na-

rodu polskiego, nie zajmujcych si losami polskiego ogóu, czuj-

cych si czci austryackiego Pastwa, dbajcych zazwyczaj tylko

o swój byt materyalny, a w najlepszym razie pragncych tylko

jakich swobodniejszych urzdze pod berem Austryi. To s moi

Galicyanie. e pod nimi nie rozumiaem adnego szczepu, o tem

nie powinno by najmniejszego wtpienia, bo przecie powiedzia-

em wyranie: e si skadaj z Polaków, Niemców, Eusinów i y-
dów, e mówi jzykiem polskim, francuskim, niemieckim, ydow-
skim i ruskim i t. d. em za Ormian nie mia wcale na myli,

dowód najlepszy w tem, i Nowicki, typ, z którego ich wyprowa-

dzam, wskazuje albo na wychrzt, albo na parweniusza polskiego

rodu, ale na aden sposób na Ormianina; a zreszt w tera, i po-

wiedziaem, e si namitnie kochaj w wiecidach, o co przecie

Ormianów adn miar posdza nie mona. S oprócz tego i dal-

sze w tej powieci ustpy z tego samego wtku wysnute, które

stoj za dowód, jak n. p. : „Proboszcz Grodowiski by dawniej take

troch Galicyaninem, ale si z czasem rozmyli i trzyma caem
sercem z gromad". Prosz podoy wyraz Ormianinem pod

wyraz Galicyaninem, a okae si bezsens wierutny. Takich ust-

pów, objaniajcych t myl, jest w tej powieci wicej — a wszy-

stkie s zgodne z zaoeniem. Nie widz zreszt wcale, dlaczego-

bym by mia wystpowa przeciw Ormianom, których najpierwej

jest u nas tak mao, i przy wszelkich widokach ogólnych mona
na nich bezpiecznie adnej nie zwraca uwagi — i którzy powtóre,

lubo maj tak samo hultajów pomidzy sob, jak kady szczep

inny, jednak w ogólnoci s porzdnymi i najczciej zacnymi lu-

dmi, zlali si z Polakami od wieków i dali nawet niejednokrotnie

dowody piknego przywizania do kraju.

„Jeeli tedy na mnie istotnie askaw, zacny Panie Augucie,

to odczytaj jeszcze raz uwanie ów ustp o Galicyanach — a wtedy

przekonasz si dowodnie, e nie miaem przytem adnego szczepu

ani narodu, ani nawet ludzi tego albo owego pochodzenia na my-
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li, tjJko wanie ze wszystkich u nas yjcych narodów n i ena ro-

dowe wyjtki, które przestay by PoLakami, a stay sie c. k.

<Talicyanami. Nie dzieli, dwoi lub jtrzy byo moim zamiarem,

ale wanie zwróci na to uwag, i podzia taki ju istnieje, bo

w polskim narodzie, zamieszkujcym tak zwan Galicye, wyrabia

si naród osobny, wierny austryacki poddany, naród galie}jski.

Na owiadczenie to kad tern wikszy nacisk, ile e wiein ju od

kilku tygodni, e to podejrzenie przeciwko owemu ustpowi „y-
dowskich" ma we Lwowie swoich wyznawców — a nawet, e Pan

Józef Supiski wygotowa przeciw mnie srogi artyku, w którym

obyczajem obecnej chwili, obwinia mnie wielkim gosem — o fasz,

poog, bratobójstwo i zdrad! — Ja P. Supiskiego nie znam.

ale ju nieraz o nim syszaem i syszaem zawsze najlepsze rze-

czy. Mam go za czowieka owieconego, zapatrujcego si na wiat

ze strony powanej, a przytem za dobrego Polaka. Dlatego na

pierwsz wie o jego zamiarze nie mogem temu uwierzy; lecz

kiedy si przekonaem, e jego zamiar zamieni si w ju napisany

artyku, nie mog nic innego powiedzie, jak tylko : e byoby to

dla mnie wielk przykroci, gdybym zosta zniewolony do bro-

]iienia si przeciw niemu w kwestyi takiej, która I-o jest jasn
i przez opini publiczn jasno zrozumian, 2-o w której nie mona
si broni pógbkiem, a 3-o która nie jest jeszcze cakowicie wy-

powiedzian przezemnie. bo powie nie jest skoczon, — wsku-

tek czego mog si broni najrozmaitsz broni: i artykuem oso-

bnym, i odpowiednimi zwrotami w dalszym cigu powieci, i wpro-

wadzeniem jakiego nowego typu, a wreszcie nawet osobn roz-

praw o galicyanizmie, wywoan t wanie zaczepk. Wspomi-

nam tu o tem dlatego, i o ile wiem P. Supiski nie jest Ci ob-

cym, zaczem Ci prosz, aeby by askaw tego owiadczenia mego
Jemu udzieli, a zarazem Go zawiadomi, aeby, jeeli koniecznie

<ihce wojn rozpocz ze mn o nacy Ormiask, przynajmniej

nie przepieprzy oskarenia, bo tym sposobem przepieprzy z góry

moj obron, — a tak wojujc, e czy ja zwyci, czy on zwy-

cionym zostanie, zawsze on bdzie tym, który nowe wywoa
zgorszenie." ^)

Nie trudno wic przyszo Kaczkowskiemu obali te niesu-

szne zarzuty, ale rozjtrzenie trwao, tem bardziej, e dalszy cig

powieci ujawnia dobitnie jej tendency, wymierzon przeciw kie-

1) Eekopis Bililioteki Ossoliskich Nr. 2432, Tom II.. karta

70—71.



luukdin inateryalistjcznyrn i wchrzyeielskim ywioom w krajli.

Hoprezeiitautem owych kierunków w powieci jest przedewszyst-

kiein Nowicki, ten ,,Galicyanin penej krwi", jak go autor nazywa,

i modszy syn Seweryna ydowskiego, Krzesaw. Oni obaj pope-

niaj szereg niegodziwoci, a Ivrzesaw posuwa si a do wywa-
szczenia w sposób nielegalny starszego swego brata, Dobiesawa,

1 sprzeday ojczystego majtku cudzoziemcom.

Dobiesaw jest przedstawicielem zupenie odrbnego kierunku,

jest uosobieniem owego „realizmu", który Kaczkowski zamierza

postawi pomidzy zgubnym „idealizmem" a materyalizmem, jako

„przyszego przywódc". — Po wypadkaei 1846 r. Dobiesaw opar
si na dtiej a w Paryu, gdzie si ksztaci w naukacli teclmi-

cznych i nabywa owego realnego na wiat pogldu, tak mu pó-

niej niezbdnego w dziaaniu na niwie ojczystej. Powróciwszy do

kraju, zasta ruin materyaln i moraln: majtek ojczysty w r-
kacli obcych, a brata równie obcego sobie zasadami, postpowa-

niem i uczuciem. Wszystko to jednak z czasem poczo si po-

mylnie ukada. Majtek rodowy, Grodowiska, udao si Dobie-

sawowi z rk obcych wydoby, a oeniwszy si z zacn Klotyld

AYapnowsk, pochodzc z równie jak ydowscy zasuonego, ry-

cerskiego rodu, rozpocz on ycie pene spokoju, lecz zarazem

oddane szerszej pracy obywatelskiej, nacechowanej owym zdrowym,

trzewym realizmem, który, zdaniem autora, mia by zbawc spo-

eczestwa w walce ze szkodliwym materyalizmem. Hasem jego

staa si oszczdno i praca. Zwolna zakres tej pracy rozszerza

si. — Dobiesaw, w miar przybywajcy cli rodków pieninych,

wzi si do chowu byda na wiksze rozmiary, do fabrykacyi na-

wozów sztucznych, irygacyi k starych i zakadania sztucznych,

rozszerzy szkók nasion pastewnych. m*egulowa gospodarstwo

lasowe, pracujc równoczenie nad podniesieniem stanu wocia-
skiego i rozszerzajc zbawienny wpyw swój na bogatszych ssia-

dów. Z czasem pomyla o nowych podstawacli krajowego rolni-

ctwa, przemysu i handlu, o zawizywaniu Spóek rolniczych i han-

dlowych, — a mia t pociech, e jego myli i plany twórcze

znajdoway zwolenników i wytwarzay — czego Dobiesaw pragn
najbardziej — jedno i zgod powszechn. Rado t z osigni-

tych rezultatów mcia mu jednak myl, e dotychczas nie móg
doj do porozumienia z rodzonym bratem, Krzesawem. Spotkali

si dopiero na gruncie owycli Spóek handlowych i — pogodzili.

A to pogodzenie niezmiernie zbawiennie wpyno na Krzesawa,

który pocz si stawa innym, poytecznym czowiekiem.
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Ale ten pogodny horyzont wnet pocz si zaciemnia z przy-

byciem do domu Dobiesawa w Grodowiskacti jego dawnego ko-

legi szkobiego, niejakiego Walentego Wiclira. By to czowiek,

„obdarzony wiilkanicznem sercem i dziwnie niespokojnym umy-

sem". Typ agitatora, wicirzyciel i intryganta, który wnet owa

cudown harmoni, owoc pracy Dobiesawa, gruntownie zamci.

I rozpocz si w caej okolicy ruch niezwyky a niezdrowy, oparty

na podejrzeniach, insynuacyach i potwarzach. Owemu Wichrowi

„nie dosy byo oskara, opluwa i druzgota tych, -którzy dali

do tego jakiekolwiek powody, ale trzeba byo take oplwa i po-

druzgota tych, którzy dotychczas bd prac, bd zasugami, bd
osobist zacnoci zdobyli sobie jakiekolwiek poszanowanie". Pierw-

sz ofiar intryg Wichra pad Krzesaw, który pod wpywem brata

zupenie si przeobrazi, a którego wszystkie dawne grzechy wy-

dobyto na jaw ; za nim poszy ofiary dalsze, a midzy temi prze-

zacny te Dobiesawa, stary Wapnowski. Dostao si wreszcie i sa-

memu Dobiesawowi, którego nie ogoszono wprawdzie zdraje, lecz

budzono ku niemu nieufno, jako czowiekowi przestarzaych za-

sad, wstecznikowi.

Wywieszono sztandar pozornie patryotyczny, lecz w gruncie

tylko stronniczy, pod oson którego „krzykliwa literatura staa

si jednym wielkim pamfletem na szlacht" ; kady, zabierajcy

gos w sprawach publicznych, „cigany jest na bruk ulicy i od-

dany pod sd opinii ulicznej, pod jadowit lin plwaczy publicz-

nych i bicze, krcone z szubienicznych powrozów".

Pod takimi -wpywami, a dziki intrygom Wichra, zamci
si spokój w Grodowiskach i caej okolicy. I niewiadomo, co by-

oby si stao, gdyby nagle nie hjl si tam pojawi s.tarzec s-
dziwy, wracajcy z Sybiru, mczennik sprawy narodowej, dziadek

macierzysty ydowskich, Szydowski. Ju samo pojawienie si jego

podziaao magicznie. A có dopiero, gdy usta otworzy i opowie-

dziawszy wasne koleje i mczestwa przebyte, pocz stylem bi-

blijnym nawoywa do zgody, do jednoci, do wspólnej pracy ku

odrodzeniu ojczyzny. — Wszyscy, paczc, rzucili si sobie w ra-

miona, nawet Wichr „upad na piersi Dobiesawa". A wród tego

pojednania „rozpocz si dzie nowy na ziemi".

Temi sowy koczy si ta powie, bardzo saba pod wzgl-

dem artystycznym i niewtpliwie tendencyjna, która jednak po-

mimo pewnych ostrych wycieczek, skierowanych przeciw „orgiom

spoecznym i politycznym, literackim i publicystj^cznym", nie moe
by nazwana, jak tego chce Chmielowski, „pamfletem, wymierzo-
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iiym przeciwko g-owom wichrowatym, z wyranemi aluzyami do

znakomitego poety, Kornela Ujejskiego". W postaci Walentego

Wichra monaby zapewne dopatrze sie ukrytej myli Kaczkowskiego,

skierowanej przeciw autorowi „Listów z pode Lwowa", ale trudno

przypuci, aby Kaczkowski na seryo przypisywa Ujejskiemu ha-

so Wichra: „Precz z powagami! precz z poetami i uczonj-mil

precz ze wszystkiem, co dzisiaj jest!" — Pomimo swej animozyi

do Ujejskiego, Kaczkowski nie zapomnia nigdy, e to twórca

„Skarg Jeremiego" i „Chorau" i — jakto w swoim czasie zazna-

czylimy—jeeli dawa upust swej niechci w listach prywatnych

i notatkach rkopimiennych, to jednak publicznie przeciw poecie

nie wystpowa wcale. Jak widzielimy, zaniecha nawet publicznej

manifestacyi w obronie Pola.

Typ Wichra, jest zdaniem naszem, typem zoonym. Mog
by w nim niektóre rysy i Ujejskiego, lecz jest tam i Jan Do-

brzaski i Dzierkowski Józef, a nawet zapewne ów stary kolega

szkolny Kaczkowskiego, Gosslar, anarchista -agitator, który bawi
u niego i we Lwowie i w Berenicy i ztamtd swoje nici agita-

cyjne rozsnuwa. Przerzucony w czas póniejszy, w czas „orgij

spoecznych i politycznych, literackich i publicystycznych", musia
by typ ten przystosowany przedewszystkiem do tej epoki, w któ-

rej przyszo „Kóku rodzinnemu" walczy z atakami caej armii

Jana Dobrzaskiego, owych „budzicieli, zapalajcych swary stron-

nicze i osobiste, rzucajcych nasiona wojny domowej". — Walenty

Wichr najwicej te cech znamiennych wzi od Józefa Dzierkow-

skiego. Kto zna sposoby walki, zastosowywane przez Dzierkow-

skiego, jak n. p. w polemice z publicyst konserwatywnym, Hila-

rym Meciszewskim, owo obrzucanie przeciwników stekiem potwa-

rzy i obelg, ten bez trudnoci schwyci podobiestwo tej metody

z metod Wichra, którego haso, przytoczone powyej, atwiej te
do Dzierkowskiego, ni do Ujejskiego da si przystosowa.

Sd Kaczkowskiego o Dzierkowskim i caem jego stronni-

ctwie, jakote o demokracyi w ogóle, by bardzo ujemny. wiad-
czy o tem list jego, pisany ze Lwowa d. 30 wrzenia 1850 r. do

Edmunda Krasickiego, w którym mu donosi, e Dzierkowski, po

wypadkach 1848 r. i kampanii wgierskiej, internowany w Lincu,

powróci do Lwowa.

„Pan Dzierkowski — pisze — uszczliwi Lwów swojem

przybyciem z miejsca wygnania, z Lincu, ale nieborak tak si ni-

gdzie nie pokazuje, e nie miaem jeszcze honoru oglda tej arcy-

szanownej osoby. Mówi mi Jawiski, który, wracajc z Karls-

Zygraunt Kaczkowski i jego czasy. 15
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}3acki, jecha z nim w jednym szybkowozie z Krakowa, e ten Ro-

bespierre manque. sta sie najpotulniejszym barankiem teraz i nie- ..

slycianie wymyla na niewdziczno demokracyi. Panu Bogu mil-

szy wprawdzie jeden grzesznik nawrócony, nieli stu prawowier-

nych, — ale. . ludzie s li, i dopiero dzisiaj zaczynaj gada
powozach, zegarkach, serwisach ukradzionych... ludzie s li,

i pozwalaj na to, eby ich trybun przedtrzech letni, który tak za-

cicie broni lud lwowski od krwioerczego Meciszewskiego, cho-

dzi dzi w wytartym i niepodwatowanym surducie, chocia tak

zimno na dworze. Niewdziczna Demokracya! bo chocia sama

w^ wytartych i niewatowanyeh surdutach chodzi, czy nie mogaby
zoy dwa, trzy, albo i wicej na jeden i ubra ciepo trybuna!

Bardzo zabawnie wyszli *ci na tem (tu we Lwowie, bo Jiam na

prowincyi to nie zaszkodzio; zreszt mymy wczenie kurtj^n spu-

ci kazali, aby si komedya skoczya), którzy poszli w sub
do Demokracyi. KUku z nich wskutek wielkiej cywilnej od-

wagi (o której si z dzie Libelta cae rozdziay na pami uczyli),

przesiedziawszy wojn wgiersk i wgierskie szubienice za gra-

nicami Monarchii austryackiej, popowracali do Lwowa, wymarzyw-

szy sobie w Eilwagenach. jakto tu ich na rkach bdzie nosi

Demokracya! Tymczasem lud pracuje po warsztatach i wyglda
przez okno, czy nie przychodzi szlachcic jaki, aby kupi surdut,

buty, kapelusz, maszynk do kawy, samowar etc, a demokraci,

przehulawszy podczas ruchów swoje Reserve-Gelder, siedz po kan-

celaryach adwokackich z piórkami za uchem i take wygldaj
szlachcica, któryby przyszed zada napisania akcyi albo repliki.

1 gdzie czas nosi trybuna na rkach? i czy podobna i nawet

przez ulic z panem Dzierkowskim lub Duninem Borkowskim,

kiedy jakby szlachcic jaki to widzia, to ju nie da do napisania-

akcyi ani repliki, bo na sam widok tych, którzy paszczyzn da-

rowali, to mu si serce zakrwawi !
— Otó na co zesza ta biedna,

niegdy wolna i niepodlega Demokracya nasza. Moe ma rozum,

ale paucis enceeptis poda jest... i niema co z ni robi. — I dzi-

siaj jeszcze przy kadym ukonie to myli sobie: poczekaj szlach-

cicu, fuglti nox, reniet lux, to pokaemy ci znowu, co my umiemy.

Jak my ci znowu co darujemy, jak ci kaemy skadki dawa na

papier, na którym napiszemy dekret darowania propinacyi ydom,
którym wedle praw boskich naley si równo i obywatelstwo

!

i t. d. Taki jest stan Demokracyi."

Nie kocha wic Kaczkowski demokracyi, — potpia wiehrzy-

<''ielstwo i szarpanie sawy ludzkiej dla celów polityki stronniczej
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i
temu da jaskrawy wyraz w „ydowskich", a zwaszcza w na-

kreleniu typu Walentego Wiclira.

Rad co bd polemika wywoana t powieci i rozjtrzenie

ztd przeciw I{aczkowskiemu powstae, nie byy dla niego dobr
na przyszo wrób, a zwaszcza w tym czasie, w którym mia
on zaj wybitniejsze stanowisko w wiecie publicystycznym, jako

naczelny redaktor nowo zaoonego we Lwowie, konserwatywnego

pisma p. t. „Gos".

Ju w pierwszej poowie 1860 r. sprawa tego dziennika staa

si aktualn. Byo to w czasie wielkiego strapienia dla ICaczkow-

skiego, wanie bowiem wówczas siostra jego. Honorata, dotknita

grulic, dogorywaa w Berenicy. Donoszc o tera Smarzewskiemii

d. 2 czerwca 1860 r., oznajmia mu zarazem, e odbiera cigle

listy ze Lwowa, przedstawiajce „potrzeb zgromadzenia si umy-

sowyci w jedno ognisko". „Wczorajsz poczt — pisze — ode-

braem nawet list, wzywajcy mnie do Lwowa koniecznie. Odgosy
publicznego niepokoju odzywaj si tam coraz goniej, ale nie tak;

jak sobie yczy wikszo ludzi zacnych. Te same gosy, które

w r. 1848 wziy gór nad wszystkiem i tylko day jawne wia-

dectwo naszej nieudolnoci, burmistrzuj i teraz, a Szlachta pi
albo przez niedono, albo z powodu nieufnoci w te gosy.

Potrzeba jest konieczna (jak mi donosz) jakiego ciepego, ale

trzewego gosu. Licz na to, e ja mógbym cho kilka sów ta-

kich wyszepta. Wielki zaszczyt, daleko wikszy, ni moja wasna
o sobie opinia w chwilach najbujalszej fantazyi. Gdybym wiedzia,

e mog si sta cho pomostem, po którym jaki znakomity, a dzi

tak potrzebny czowiek wejdzie na przedrewolucyjn trybun, po-

jechabym pewnie. Ale dzi nie jestem zdatny nawet na pomost.

Gow mam skoatan, serce zakrwawione: przez trumn i grób,

który mi wci stoi przed oczyma, nic zgoa nie widz. Chciabym
przecie wiedzie, co tam Wy w waszych stronach mylicie? Jak

jest usposobiona wasza szlachta i inteigencya?..."

Kaczkowski w broszurze swej, w r. 1866 wydanej w Wie-

dniu p. t; „Eewoucyjne sdy i wyroki", przypisuje sobie inicya-

tyw w skupieniu ywioów zachowawczych i zaoeniu powanego
dziennika, któryby owym „orgiom radykalno-publicystycznym" po-

oy koniec ^). Jeszcze wyraniej pisze w licie z Parya d. 21

marca 1891 r. do pani Jadwigi Liskowej : „Kiedymy w r. 1860

za moj inicyatyw zorganizowali stronnictwo konserwatywne

1) Str. 5 i nast.

1.5*
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w Galicji"... (Ms. Bibl. Ossol.). Tak jednak, zdaje si, nie byo.

Myl zaoenia pisma, któreby stano do walki z kotery Dobrza-

skiego i Ujejskiego, powzi Karol Widman, o czera doniós Kacz-

kowskiemu w licie z d. 16 czerwca 1860 r., przedstawiajc mu
obszernie program pisma i zawiadamiajc, e ju wniós podanie

o koncesy. ^) — Równoczenie toczyy si „pogadanki" i kores-

pondencje midzy przedstawicielami stronnictwa zachowawczego.

Sewerynem Smarzewskim, Ludwikiem Skrzyskim, A. Z. Hel-

clem, Kazimierzem Wodzickiem i innymi w sprawie zaoenia

dziennika. W tych jednak naradach Kaczkowski nie mia adnego

udziau, a nawet wówczas, gdy krystalizowa si ju projekt i pro-

gram owego dziennika, nie byo mowy o Kaczkowskim, nawet jako

o redaktorze. Nie mówi nawet o nim i nie myli najbliszy jego

przj^jaciel, Seweryn Smarzewski, który d. 25 lipca 1860 r. pisze

do Ludwika Skrzyskiego : „Najwiksza zawsze trudno bdzie

w wyborze Eedaktora. Mówiono mi tu o Chrzanowskim '''). który

jest w Eedakcyi „Czasu". Czy znasz jego i jego stosunki? Moe
te, bdc w tamtych stronach, znajdziesz sposobno dowiedzie

si o nim dokadniej." W dalszym cigu, donoszc, e „Przegld"

prawdopodobnie upadnie, dodaje: „W biurze jego znalazyby si

take zdolnoci, które na podrzdnem stanowisku zuytkowaby

mona. ^)

Dopiero po wyczerpujcej korespondencyi Smarzewskiego

z Ludwikiem Skrzyskim, Helclem, Kazimierzem hr. Wodzickim

i Adamem ks. Sapieh przystpiono do organizacyi Towarzystwa

i ustalono program dziennika, któremu zrazu chciano da tjtwl

„Trybuna", lecz w kocu zgodzono si na znacznie lepszy, bo mniej

pretensyonalny, tytu: „Gos". I dopiero wówczas, zapewne za ini-

cyatyw Smarzewskiego, postanowiono powierzy naczeln redakcy

Zygmuntowi Kaczkowskiemu.

Czy wybór ten by szczliwy? — Nie sdzimy. Ju choby

dlatego, e Kaczkowski nie solidaryzowa si widocznie z caoci
programu, a przynajmniej czyni w duchu pewne restrykcye, które

ujawnione w pimie, rycho zraziy do znaczn liczb zaoycieli

i zgotoway mu upadek. Kaczkowski sam to przyznaje w swej bro-

szurze „Rewolucyjne sdy i wyroki"*), w której powiada: „Grnn-

') Ze zbiorów Rapperswilskieh. Ms.
') Niewtpliwie Leonie, póniejszym pole na Sejm i do Eady

pastwa.
^) Ze zbiorów Tadeusza Smarzewskiego.

*) Str. 5, 6.
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towiiie myliiein byo niemal powszechne wówczas mniemanie, ja-

koby „Glos" mia' arystokratyczne i cile zachowawcze dnoci.
W grono jego zaoycieli weszy wprawdzie niektóre arystokraty-

czne i zachowawcze ywioy; w jego program nawet weszy dwa
paragrafy takie, które trciy przestarzaemi pojciami, a którycli

wykluczenia przeciwnicy takowych przeprze nie mogli. Ale — do-

daje — dziennik sam by nie tern, czem go ci albo owi z zaoy-
cieli, lub te te albo owe paragrafy mie chciay, lecz tem, czem

go zrobili ci, którzy przewane wywierali na wpywy, — miano-

wicie za i przedewszystkicm redaktor gówny."
To sprawio, e Ludwik hr. Dbicki w ksice swojej p. t.

..Portrety i Sylwetki" wprost pomawia Kaczkowskiego o „z wiar"
w obec obowizków, na siebie prz3'jtych, zarzucajc mu, e jako

redaktor nada pismu nawskró konserwatywnemu, „a pod wzgl-
dem kocielnym ultramontaskiemu", kierunek liberalny i rewolu^

cyjny". ^j

Zarzut zej wiary potwierdza poniekd, w zestawieniu z po-

wyej przytoczonemi sowami samego Kaczkowskiego, pismo, które

mamy przed sob, zawierajce cay program „Gosu", ogoszone

nastpnie z nieznacznemi, stylistycznemi zmianami, w 1-szym nu-

merze dziennika, a które obok Ludwika Skrzyskiego, Adama ks.

Sapiehy, Seweryna Smarzewskiego, Michaa Gnoiskiego, Kazimie-

rza Grocholskiego, Stanisawa Polanowskiego i Augusta Bielow-

skiego. podpisa Zygmunt Kaczkowski oraz przyjaciel jego, adwo-

kat Zygmunt Eodakowski, widocznie jako wspóredaktor i prawny

doradca. Pismo to, którego autorem by Seweryn Smarzewski,

tchnie duchem konserwatywnym i gorco katolickim, — w niem

za zawarte s owe dwa paragrafy, które Kaczkowski nazywa

w swej broszurze „przestarzaymi". Na naczelnem miejscu pro-

gramu postawiono „spraw Eeligii i Kocioa", — gdy jakkol-

wiek — czytamy tam — dziennik nasz powicony by ma spra-

wom wieckim kraju, jednak ani zapoznawa, ani milczeniem po-

mija si godzi rzeczy, obchodzcych wiar nasz i Koció, t naj-

dawniejsz i najpotniejsz instytucy w narodzie. Wierne trzy-

manie si ducha i prawd w. Eeligii naszej, tak, aby nic przeci-

wnego im, a tem mniej gorszcego, Dziennik na"sz nie kazio,

AYinno by pierwszym obowizkiem i nienaruszaln norm post-

powania naszego".

1) Serya IL, Tom II.. str. 175.
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W dalszym cigu zaznacza to pismo, e obowizkiem jest

„otacza Koció nasz, tak aciskiego, jak grecko-unickiego obrzdku^

wysok czci", ogarnia sugi Jego „uszanowaniem i mioci", za-

sad wolnoci Kocioa „najwyej na sztandarze naszym zapisa

i broni j wszdzie".

Zaznaczywszy w dalszym cigu konieczno utrzymania tole-

rancyi wzgldem „wszystkich innych sumienia moralnego nie obra-

ajcych wyzna", — stawia pismo na pierwszem „po sprawie

witej" miejscu, spraw narodowoci, której „najusilniej broni

zawsze i wszdzie bdziemy".

Po tym punkcie znajduje si ustp nastpujcy:

„Szlachectwo w Polsce byo zawsze dostpnem dla wszyst-

kich, którzy si go dorabiali zacnoci i powiceniem dla sprawy

narodowej. Szanujc t trdycy historyczn i ducha, który z niej

wionie, tego ducha broni i rozwija chcemy."

Ustp ten, który do drukowanego programu wszed w nieco

zmienionej stylistycznie i obszerniejszej formie, musia widocznie

da powód do obszernej dyskusyi, dodany bowiem zosta na mar-

ginesie, na miejsce przekrelonego ustpu i osobno zaopatrzony

podpisem Adama Sapiehy, Ludwika Skrzyskiego i Smarzewskiego

Seweryna.

Ju w korespondencyi, poprzedzajcej ukazanie si „Gosu",

a przeprowadzonej pomidzy zaoycielami dziennika, objawiy si
pewne rónice zda co do owych dwu punktów zasadniczych : Ee-

ligii i szlachectwa.

Ludwik Skrzyski w licie do Smarzewskiego, pisanyiji ze

Szczawnicy d. 20 lipca 1860 r., jakkolwiek uznaje, e „wierne

przestrzeganie zasad S. Eeligii naszej" jest obowizkiem i warun-

kiem sine qua non, to wszake nie chce „narzuca Dziennikowi

obrony wszystkich spraw Kocioa i kadoczesnej w tym wzgldzie

jego polityki" i nie chciaby „wystpowa polemicznie przeciw

wszystkim niezupenie zgodnym z zasadami Kocioa objawom

w yciu lub pimiennictwie, lub te polityce, gdy toby nas nie-

raz postawi mogo w sprzecznoci z zasadami i deniami naro-

dowo-liberalnemi, które rozszerza i popiera gównem wanie
zadaniem naszem by powinno".

Antoni Zygmunt Helcel w przesanym Smarzewskiemu bar-

dzo obszernym i penym treci memoryale, pisze w tej kwestyi

:

„Duch prawdziwego katolicyzmu niech zawsze bdzie ród-

tkwicym w treci „Gosu", lecz rozpraw i sporów religijnych

niech stanowczo unika i niech nie wciga w zakres religijny tego,
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co tylko do polityki naley. W kwestyi obecnej Ezymskiej wyro-

dzilo sie w caej Polsce smutne rozdwojenie umysów, nawet u osób

przywizanych do wiary. Nie jtrzc dalej tej rany, naley w spra-

wie tej, ile monoci, przesta na prostem referowaniu faktów,

a pod wzgldem zasad, tylko przy tej sta ogólnie, i wiecka
zwierzchno monarchiczna Papiea adn miar cakowicie znie-

sion by nie moe, bo naley do koniecznych wymogów niepod-

legoci i duchowego Majestatu Gowy Kocioa."

W licie, pisanym do Smarzewskiego z Olejowa d. 23 lipca

1860 r., tak sie wyraa Kazimierz Wodzicki

:

„Eeligia rzymsko-katolicka z tolerancy innych niegorszcych

obrzdków, jest nasz pierwsz falang, gdy zawsze wystpowa
musimy, jako Krzyacy, wojujcy przeciw schyzmie i protestan-

tyzmowi."

Kwestya „szlachty" daa równie powód do wymiany zda
wielce charakterystycznych. A. Z. Helcel powiada

:

„Szlachectwo jest faktem, a nie przymiotem, a tem mniej

tytuem, fakt za nigdy odsta si nie moe... Niema w tem adnej

zasugi rodzi sie szlachcicem. Cnot, talent, mztwo, zasug oso-

bist same z siebie wicej cenimy, ni szlachectwo samo z siebie,

ale zaprzeczy nie moemy bytu szlachectwa, zaprzeczy nie mo-

na i tego, e cho nie jest adn zasug, to przecie nie prze-

szkadza do pooenia zasug."

Po okreleniu tego, co stanowi urok szlachectwa, t. j. owa

„tkanka czynów i wpywów znakomitych ludzi, których imiona

przeszy na potomków", podnosi Helcel, e „ywa legenda histo-

ryi", ten „legat, którym si przeszo narodowego ycia przyszo-

ci przekazuje", ma rzeczywist dla narodu warto. Ztd te ludy.

nie majce szlachty, maj „ksztat jakich mizernych yjtek, je-

dnodniuchów, sucych za pokarm innym, doskonalszym organi-

zmom".

Obszerny swój wywód koczy Helcel tem sowy:

„Otó to i takie stanowisko szlachty, szlachty organizmu,

a nie przywileju, szlachty si narodow Pastwa przysparzajcej,

a nie absorbujcej samolubnie, szlachty z przodków i majtku

znakomitej, a z osób zasuonej i zdatnej, — uwaam za stosowne

i wchodzce w cele patryetycznego konserwatyzmu."

Znamiennem jest równie to, co pisze Kazimierz Wodzicki

z Olejowa w cytowanym licie

:

„Podstawa musi by demokratyczn, bo Europa caa jest dzi

demokratyczn. Chodzi o to, aby t zasad, pogodzi z tradycy



233

i z teraniejszym skadem polskiego spoeczestwa. Szlaelita jest

rzeczywicie czoem narodu i wiatem jego : jej naley przewodni-

czy, o ile zrzeknie si wszelkich prerogatyw, a jasno

okreli swoje stanowisko. Niemal wszystkie tytuy s obczyzn

i nie maj wartoci adnej ; kady szlachcic rodu, dumny ze swego

pochodzenia, opartego na powiceniu, przez tytu skrzywdzony

zosta i w jakiem bd pooeniu majtkowem i socyalnem, czy

co posiada, czy nie, zostaje szlachcicem i zatrzymuje swe miej-

sce przewodnika. Prawo charakteru, owiata rzeczywista, zasugi

i ycie w pracy i na wiernem stanowisku narodowem, daj równe

z nami prawa. Nie znam niebezpieczniejszego stanowiska, jak

zamknitych w kacie posiadaczy ziemskich (tak, jak ogó znami
szlachty pojmuje); tem si utrzyma nie mona, bo fala bije usta-

wicznie. Okrelenie tego stanowiska jest trudnem, lecz ono nast-

pi musi, bo to najywotniejsza kwestya. Szlachta jest wszdzie

i w kadej warstwie spoeczestwa, w chacie czsto dawniejszy

ród. jak w zamku i paacu; w zawodzie sdownictwa, medycyny

i naukowym szlachta góruje, teje szlachcie naley przyzna równe

prawa. Dzi si tak zmieniy stanowiska, e jak moniejszy nie

schodzi podawa rki mniej zamonemu, to sam zostaje na szcze-

blu spoecznej drabiny i to zgubio u nas monych, mimo zasug,

zdolnoci, zasobów i powicenia, bo oparci na tradycyi, czekali

na przybycie drobnej szlachty i nie szukali jej, a ona, wyswobo-

dzona z dawnych wyobrae, niepodlega a dumna, czuje, e jej

potrzeba przewodnictwa, lecz kroku nie zrobi ku górze, aby je

otrzyma. Tak pojcie znaczenia szlachty okrelajc, mona mie
nadziej zgromadzenia potnego obozu."

Ludwik Skrzyski jest -wprawdzie za tem, aby si „trzyma

historycznych tradycyi", aby „zasady i ducha przeszoci naszej

narodowej zachowywa wszdzie ze czci synowsk, tam nawet,

gdzie formy polityczne, w których niegdy duch ten wyobraa
si, usunite ju zostay, lub usunitemi by maj i by powinny", —
czyni jednak zarazem pewne zastrzeenia: „Dugi przeszoci spie-

sznie zlikwidowa nam potrzeba, do tego zachca, bdzie naszem

zadaniem. Jak szlachta dawna herbowa w kraju, tak znowu w gro-

nie szlachty herbowej i w obywatelstwie w ogólnoci nie powinni

Oligarchowicze (Oligarchów XVII. i XVIII, wieku potomkowie)

monopolu adnego uywa, wyjwszy moe monopolu wikszych

dla narodu ofiar, gdy suszna, aby tym, którzy wicej maj grze-

chów, cisze ofiary pokutne dozwolone zostay. Na rozszerzenie

pojcia szlachectwa zgadzam si w zupenoci, lecz sdz, i ini-
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oyatyw i przewodnictwo w tern dziele unii spoecznej, z której

ma wyj owe obywatelskie- szlachectwo, naley si zatrzyma
w rkach czysto polskiej ziemiaskiej szlachty, opierajcej si
i si sw czerpicej z tradycyi i ziemi, któr dziery. Przede-

wszystkiem bowiem powinnimy by Polakami, a przy bezwzgl-

dnem czeniu si atwo mog'aby si Polsko zatrze, a przynaj-

mniej rozwodni obcymi jej lub indeferentnymi na zasad naro-

dowoci pierwiastkami."

W dalszym cigu tego ciekawego listu owiadcza Skrzyski,

e stronnictwo „dotychczas nam przeciwne, które zabsorbowa lub

prz3majmniej zneutralizowa chcemy", nie jest jednolite. Widzi on

w niem dwa odamy: czysto kosmopolityczno-demokratyczny i na-

rodowo-demokratyczny. Pierwszy odam przyjmuje wprawdzie na-

rodowo za podstaw i punkt wyjcia, lecz „w rzeczy samej, ser-

cem i duchem swoim obcy jest i obojtny na dnoci czysto na-

rodowe". — „Przedstawicielem najwierniejszym tego odamu jest —
dodaje Skrzyski —jeli si nie myl, Smolka et Consortes. Z tym

odamem kosmopolityczno-demokratycznym „szczery a zupeny so-

jusz jest dla nas niemoebnym i wypadaoby go nawet unika, raz

dlatego, iby nas to mogo cudzoziemszczyzn zafarbowa, powtóre

dlatego, i z nim trudniejby nam przyszo zorganizowa si. Drugie,

przyblione do niego stronnictwo, narodowo-demokratyczne, jest

duchem i sercem czysto polskie, lecz w niem charakter polskoci

przewaa zawi wyszoci wszelkiej i nieufno do niej, popdli-

wo. niesforno i buta szlachecka. Przez to wanie spokrewnione

jest to stronnictwo z liczn czci szlachty sielskiej, na któr te

dlatego silny wpyw wywiera. Jak niegdy szlachty sejmikowej,

tak dzi stronnictwa tego godem jest równo. Przedstawicielem

i organem najwierniejszym tego najliczniejszego oddziau Stronni-

ctwa Demokratycznego jest „Dziennik Literacki" (Ujejski, Dobrza-

ski et ConsortesJ". —• Otó Skrzyski sdzi, e to drugie, „naro-

dowo-demokratyczne, a raczej tegoczesnym duchem przesiknite

przewanie sielsko-szlacheckie stronnictwo, naleaoby koniecznie

zabsorbowa. robic mu koncesye, bez powicenia, rozumie si,

zasad".

Przytoczylimy tylko niektóre wyjtki z listów i deklaracyj

tych niewtpliwie najpowaniejszych ludzi w ówczesnem spoecze-

stwie polskiem w Galicyi, a al nam istotnie, e nie moemy
w caoci powtórzy tych, niewtpliwie ciekawych i wanych dla

charakterystyki epoki, gosów. Mona si z nimi dzisiaj mniej lub

wicej zgadza, tego jednak zaprzeczy niepodobna, e z deklaracyj
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tych i wywodów przemawia szczery i gorcy duch obywatelski.

Wszyscy, zabierajcy gos w sprawie majcego powsta dziennika,

zaznaczaj przedewszystkiera, e winien on mie wybitn cech

patryotyczn. — „Zasad i norm — powiada Ludwik Skrzyski —
naszego w kadym wypadku postpowania powinno by to, e nie

cz Polski, ale Polska caa jest nasz Ojczyzn, a tem wierniej

potrzeba nam zasady tej przestrzega, i wyrzec jej jasno nie b-
dzie nam dozwolono."

A. Z. Helcel, w obszernych swych wywodach, wypowiada si

si w tyme samym duchu, a rozstrzsajc sprawy polityki midzy-

narodowej, idzie jeszcze dalej, przewiduje bowiem konieczno od-

budowania pastwa polskiego, w obec wzmagajcej si gronie

potgi Eossyi. Ustp ten, tak nawet dzi aktualny, przytaczamy

dosownie

:

„Wynika tedy konieczno innego jeszcze rodka zabezpiecze-

nia od Eossyi Zachodu Europy, a tym zdaby si moga najstoso-

wniej restauracya potnej Polski. Przez te restauracy Austrya,

zwracajca Galicy, nie utraci nigdy tyle, co zyszcze na cofniciu

granic rodka europejskiej Eossyi ku Wschodowi. . Prusy tak

mao przy tem strac, e samo uzyskane dobro zapewnionego

spokoju Europy, zasonicia svTych wschodnich granic niemiec-

kich od Eossyi przez granice Polski... ju niemal równoway ich

strat." ^)

Wszystkie te opinie streci i wyrazi Seweryn Smarzewski

w pimie, które potem powtórzone zostao, jako program w Oka-

zowym numerze „Gosu" z d. 20 grudnia 1860 r. Pismo to. jak

ju zaznaczylimy, podpisa bez zastrzee wraz z innymi Zygmunt

Kaczkowski, obowizujc si tem samem do cisego przestrzegania

tych zasad w dzienniku, którego naczelnym redaktorem mia zo-

sta. — .Jeeli zatem w broszurze swej, ogoszonej w r. 1866 p. t.

„Eewolucyjne sdy i wyroki", przyznaje, e „Gos" pod jego kie-

runkiem nie trzyma si tych zasad, e niektóre ustpy programu

uwaa jako „przestarzae", e dziennik ten nie by bynajmniej

organem ani szlacheckim (arystokratycznym), ani zachowawczym,

e, sowem, nie by tem, czem go „niektórzy z zaoycieli" mie
pragnli, — to zarzut braku dobrej wiary, uczyniony Kaczkow-

^) Listy i wywody Helcia, L. Skrzyskiego, Sew. Sraarzew-

skiego, Kazimierza Wodziekiego, pochodz z askawie nam udzielonych

zbiorów Tadeusza Smarzewskiesro. Ms.
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skiemu przez Dbickiego Ludwika, zdaje si by zupenie uzasa-

dnionym.

To pewna, e „Gos", wywoawszy swem ukazaniem si za-

cit polemik ze strony organów demokratycznych, nie odpowie-

dzia równie pokadanym w nim nadziejom zaoycieli. Niektórzy

z nich, jak twierdzi Dbicki, a mianowicie: Helcel, Grocholski

i Kazimierz Wodzicki wystpili z grona akcyonaryuszy. Twierdze-

nie to nie zdaje si by jednak dokadnem. W spisie bowiem
wszystkich 72 akcyonaryuszy, sporzdzonym przez Z. Kaczkow-

skiego, ju po upadku pisma, d. 26 listopada 1863 r., a który

mamy przed sob ^), figuruje Kazimierz hr. Wodzicki z subskrybo-

wan kwot 500 zr., a Kazimierz Grocholski z subskrybowan

kwot 200 zr., natomiast w tym spisie niema wcale Helcia, co

dowodzi, e on do akcyonaryuszy nie nalea.

Kaczkowski, podpisawszy bd co bd bez wahania program

Smarzewskiego, który wszystkie swoje myli, tak pod wzgldem
religijnym, jak i narodowym, w obec zreszt czysto teoretycznej

a bynajmniej nie zasadniczej opozycyi Ludwika Skrzyskiego,

przeforsowa umia, — wzi si niewtpliwie z zapaem do dziea.

Eozpocz za od podróy do Parya. Chodzio tu o porozumienie

si z Hotelem Lambert, redakcy „Wiadomoci Polskich" ^j i naj-

znakomitszymi przedstawicielami ywioów konserwatywnych.

Przybywszy do Parya, zamieszka Kaczkowski w hotelu „Des

Etats Unis", przy ulicy d'Antin, i ju d. 15 padziernika 1860 r.

wysya obszerny list do Seweryna Smarzewskiego, w którym mu
donosi, e znalaz tam daleko wicej zajcia spraw zaoenia

dziennika, ni si spodziewa. Z pewnem zadowoleniem pisze, e
„zamiar nasz znalaz w Paryu jak najserdeczniejsze przyjcie

:

X- Adam, Zamoyski, Eedakcya „Wiadomoci", bardzo si nami

ciesz. Konferujemy z sob po caych dniach i nocach, bo nie

trudno Ci si domyle, e jest o czem konferowa. S nawet

kwestye takie, o których nam si ani nio, a które wane maj
znaczenie. Na dobitk zastaem tutaj pukownika Jordana, który

od lat omiu rezyduje w Konstantynopolu, jako tutejszy wysannik.

Przyjecha wanie teraz na kilka dni i nazad na swoje miejsce

powraca. Od niego owiecam si o caej kwestyi wschodniej i przez

niego znajd korespondenta w Stambule".

^) Ms.

2) „Eoezniki Polskie" 1857-1861. Eed. Wrotnowski, Kalinka,

Klaczko.
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Ju z tego ustpu wasnorcznej relacji Kaczkowskiego oka-

zuje si, e szuka on przedewszystkiem stosunków z takimi ludmi,

jak Adam ks. Czartoryski i gen. Zamoyski, jak Wrotnowski, Kla-

czko i ICalinka. reprezentujcy redakcy „Wiadomoci Polskich",

i e w sojuszu z nimi mia kierowa nowym dziennikiem we Lwo-

wie. Dziennik ten zatem, stosownie do sw'ego programu, mia by
rzeczywicie cile konserwatywnym, katolickim i szlachecko-ary-

stokratycznym. A jeli takim w praktyce si nie okaza, to ju
wina nie zaoycieli, lecz samego kierownika, który widocznie

w przekonaniach swych i zasadach nie by zbyt silnie ugrunto-

wany.

W chwili jednak, gdy ów list z Parya do Smarzewskiego

Kaczkowski pisa, szed on moe jeszcze dalej, ni to byo w in-

tencyach zaoycieli. Czu si bowiem w obowizku przestrzega

przed dziaaniem przybyszy z Galicyi, mienicych si „wysanni-

kami obywatelstwa". Donosi mianowicie:

„By tu przed kilkunastu dniami Alex('anderj Dfzieduszycki?)

i odegra rol dziwaczn. Narobi ogromnego haasu w Hotelu

Lambert, u Zamoyskiego, we „Wiadomociach", opowiadajc, e
w Galicyi gore, e si przygotowuje rze i t. d., i e on, jako wy-

sannik od obywatelstwa, przyjecha tutaj po rad i pomoc.

Lecz zapytany, kiedy wyjecha z tej gorejcej Galicyi, — odpowie-

dzia: e przed trzema miesicami! Ci ludzie zwykli bra
rzeczy cile i powanie ; moesz wic sobie zrobi atwo pojcie,

jakie to na nich zrobio wraenie. A có dopiero powiedzie o tem,

e tene wysannik od obywatelstwa, konferujc rano z Hotelem

Lambert, konferowa zawsze wieczorem z ]Mierosawskim, Elanow-

skim i t. d. Ja sam nie wiedziaem, co odpowiedzie, kiedy na

mnie nalegano o wyjanienie tego bazestwa. Susznie te powie-

dzia mi Zamoyski : Tylko na mio Boga nie przysyajcie mi ta-

kich ludzi.

,Ale dalej. W tyme samym czasie by i jest podobno do

dzi dnia w Paryu Mieczfysaw P(awlikowski), Twój ssiad. Ten

nie widuje si wcale z Hotelem Lambert, ale za to cigle z kim

innym. Ezecz to ciekawa, bo jedn z tajemnic wyjania; ale wa-

niejsza to. e Alex. rekomendowa go tutaj wszdzie, jako jednego

z najznakomitszych ludzi z Galicyi i jako take wysannika od

obywalelstwa.

„Kieporozumienia te wyjani nie byo mi trudno, bo i sam

mam dosy kredytu na to — i oni sami atwo si poznaj na lu-

dziach. Jako nie o to idzie. Tylko o to, eby ten, który bdzie do
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naszego grona Alex. nie przyjmowa tego czowieka takim, jakim

do dzi dnia jest. ') My takich dwnkolorowycii ludzi bra do siebie

nie mozem; nam wreszcie pógówków wcale nie potrzeba. Trza

zatem *go przycisn do muru, niech sie decyduje, tu albo tam, bo
na dwóch stokach siedzie nie mona. On zapewne tak samo jak

tutaj i tam bdzie udawa czowieka, który dlatego stoi porodku,
aby zrobi fuzy; ale jeeli gdzie, to tutaj przekonaem sio dowo-

dnie, e to jest fantazya, która si w aden sposób urzeczywistni

nie da. Trza si nareszcie tej fantazyi pozby stanowczo, bo nie-

tylko, e si na nie nie przyda, ale owszem, gniotc nas jak zmora,

hamowa bdzie nasze yczenia. Tak trza take postpi z Alex.

Pisz o tem do Ciebie dlatego, e on ju zapewne powróci do

kraju i bardzo atwo zdarzy si moe, e Ty si z nim obaczysz

jeszcze przed 15 listopada, a zatem przed moim przyjazdem. Zale-

cam Ci postpowanie z nim otwarte, jasne, a nawet nielitociwe —
niech si decyduje stanowczo, — bo inaczej bdziemy z jego po-

wodu mie Bóg wie ile baamuctwa i nieporozumie. Wiadomo
ta do zakomunikowania Sapiee i t. d."

Jak widzimy z tego listu, Kaczkowski solidaryzowa si zu-

penie ze stronnictwem, którego organem mia by „Gos", prze-

mawia nawet w imieniu tego stronnictwa, uywajc zwrotów:

,.My", „nasze grono" i t. p.

Zdanie o Aleks. D. zmodyfikowa znacznie Kaczkowski ju
w nastpnym licie (bez daty) do Smarzewskiego, pisanym jeszcze

z Parya. Zmiana ta nastpia w skutek przyjazdu do Parya Lu-

dwika Skrzyskiego. Po naradzie postanowiono zawezwa Sma-

rzewskiego, „by si stara ile monoci dokadnie rozmówi z Alex.'-

„On ju si porozumia ze Skrzyskim o tyle, e to, comy do-

tychczas zrobili, w zupenoci pochwala i obiecuje swoj adhezy.

Poytecznym moe on nam by, nie tylko dlatego, e jest w^ pe-

Avnych kilku cyrkuach popularnym, ale tem wicej dlatego, i, jak

mi mówi Skrzyski, wanie w tych cyrkuach partya nam prze-

ciwna, usiuje nas zdepopularyzowa, ogaszajc nas za nowe Zie-

miastwo. Alex. mógby temu zaradzi, lecz trzeba si z nim roz-

mówi tak, abymy z niego mieli z pewnoci poytek. Prócz tego

rekomenduje Ci Skrzyski, aby si widzia czemprdzej z Gro-

cholskim i innymi z tamtych stron, i stara si przez nich spara-

liowa szkodliwe dla nas wpywy demagogów,"

^) Tekst niezupenie jasny, ale tak brzmi w rkopisie listu.
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Z tego sie okazuje, jak rycho Kaczkowski zmieni zdanie.

Ten sarn czowiek, który w pierwszym licie by ^.dwiikolorowym",

samozwaczym wysanikiem obywatelstwa, popeniajcym „baze-
stwa pógówkiem", którego niepodobna byo przyjmowa do grona

ludzi powanie mylcych, ten sam czowiek, w nastpnym zaraz

licie, okazywa si poytecznym i zasugujcym na pozyskanie.

Oprócz tych konferencji politycznych z Hotelem Lambert

i osobistociami blisko niego stojcemi, zajmowa si take Kacz-

kowski w czasie swego pobytu w stolicy Francyi pozyskaniem od-

powiednich korespondentów dla nowego pisma. Szo mu to jednak

nie sporo. „Bra korespondenta takiego, — pisze do Smarzew-

skiego Seweryna — jakich ma „Czas", podug mnie, nie warto, —
a ani Klaczko, Kalinka i t. d. korespondencyi podj si nie chc
i nie mog." — Decyduje si ju Kaczkowski wzi Francuza na

korespondenta, lecz W" takim razie trzebaby bra jeszcze drugiego.

Polaka, do rzeczy polskich.

Ludwik Dbicki, w cytowanem ju dziele twierdzi, e ksi
Adam Sapieha, który „najgorliwiej zajmowa si „Gosem", sam

go zasila korespondencyami swemi z Warszawy i z Parya". ^)

Tu widocznie zasza omyka. W licie bowiem ks. Adama, który

mamy przed sob, jest mowa nie o korespondencyach z Parya,

lecz tylko z Warszawy i Poznania.^)

Ze stolicy Francyi Kaczkowski mia uda si jeszcze do Po-

znania i Warszawy, w celu nawizania tam literackich i dzienni-

karskich stosunków; sprawy te bowiem w Wiedniu ju cakowicie

zaatwione, jak Smarzewskiemu donosi, a w Krakowie tak, jak za-

atwione, bo potrzebuje tam wstpi tylko na jeden dzie. Z ko-
cem padziernika mia by w Poznaniu, a w pocztkach listopada

w Warszawie, — na 15-go tego miesica zapowiada swój powrót

do Lwowa.

Wedle relacyi Puga 'j, Kaczkowski rzecz3'wicie w poowie

listopada przyby do Warszawy, przyjmowany bardzo serdecznie,

niemal owacyjnie. Eodzice Deotymy, pp. uszczewscy, dali dla

niego obiad, w czasie którego Deotyma oczywicie improwizowaa

o znaczeniu dziennikarstwa. „Dzienniki, — mówia — to pochodnie

purpurowe, które w zmroku wiod tum, to jakby oczy, sigajce

w gb spoeczestwa." W dniach nastpnych pp. uszczewscy

1) Portrety i sylwetki. Serya IL, Tom IL, str. 175.

-) List z Krasiczyna z d. 17 lutego 1861 r. Ms.
^) „Wdrowiec" 1869 r.
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urzdz/ili wieczór literacki, na którym Deotyma improwizowaa
])Oiio\\nie. — a dnia 21 listopada obywatele miejscy i wiejscy

dali uczt w Resursie nowej, na któr stawi si licznie wiat
dziennikarski i literacki, z Kraszewskim i Korzeniowskim na

czele. ')

Bj^y to jednak tylko „mie pocztki" przedsiwzicia, które

tuk dla akcyonaryuszów „Gosu", jak i dla naczelnego redaktora

miay si smutno zakoczy.

Najgorliwiej zajmowa si zamierzonem wydawnictwem ksi
Adam Sapieha, Wczenie, bo ju w ostatnim kwartale 1860 r..

rozpocz starania. al)y mu zapewni poparcie w sferach ziemia-

skich i materyalne podstawy. Rozpisuje listy do wybitnych oby-

wateli, gromadzi fundusze i cieszy si zrazu, e mu nie le idzie.

„W Sieniawie — donosi Smarzewskiemu '-) — zebraem 1000 zr.

JMój te ^) jako nie chce programu podpisa, chocia rzecz sam
chwali i pienidzmi przystpi ; zdaje mi si, e zaoycielstwo mu
nie umiecha si. Mój poczciwy ojciec, który bardzo pochwala

program, obieca mi ju, e w najgorszym razie ze ran do reszty

pójdzie... Jutro jad do acuta i tam si rozstrz3'gnie los mego

arkusza subskrypcyjnego ; a mrowie po mnie przechodzi, kiedy

myl, e mógbym tam tiasco zrobi."

On te przeway kwesty tytuu. Pierwotnie zamierzony ty-

tu „Trybuna", stanowczo odrzuci. „Jeszcze — powiada — nie

zdarz34'o rai si widzie jednej osoby, któraby najsolenniej nie pro-

testowaa przeciw tytuowi „Trybuna" i rzeczywicie ja sam znaj-

duj teraz, e to bardzo nieszczliwy wybór — sowo nie polskie,

a przytem tytu, który we Francy i uywany by zawsze przez

nitra czerwonych."

„W acucie — pisze ksi w nastpnym licie do Sma-

rzewskiego*} — przyj nasz program Wodzicki Ludwik i podpisa.

Z Alfredem modym^) mówiem i daem program do przeczytania.

W tych dniach spodziewam si odpowiedzi jego. Z Adaraera ^) raó-

wi bd, wracajc z Wiednia; osobno do niego wstpi. 12-go zo-

bacz si z Janem Tarnowskim, ale skoro Ludwik Wodzicki przy-

') vide „Kuryer W^irszawski" z d. 16, 18 i 22 listopada 1860 r.

') List z d. 30 wrzenia 1860 r., z Gumnisk.
2) Ksi Wadysaw Saiiguszko.

*} Grumniska, d. 7 padziernika 1860 r.

') Potockim.

^) Potockim.



stpi, to on pewnie nalee bdzie \). Co do finansów mara wpra-

wdzie nie wiele dotd, ale ju i mój te si udo)3rueha ^) i w ra-

zie braku pocign si da do reszt}', która boj si, e bdzie

znaczna. Spodziewam si tego i po Alfredzie. Midzy tu okoliczna

szlacht nie zbieram, bo zostawi to Dzwonkowskiemu, jeeli

przyjmie."

W nastpnym licie, pisanym take z Gumnisk d. 13 padzier-

nika 1860 r., donosi, e „Dzwonkowskiego odstpi Ludwikowi

AYodzickiemu. bo on go dobrze zna, a przewiduje, e bd z nim

trudnoci". W licie te subskrybentów Dzwonkowskiego nie znaj-

dujemy, ksi za w tyme licie oznajmia, e „Zyblikiewicz wy-

stpi".

Ksi Adam nie tai si te ze sw niechci do Kaczkow-

skiego. „Kaczkowski — pisze — niepomau brudzi nam, a imi
jego mas ludzi odstrasza, którzy dlatego tylko nie przystpi."

„Z Chrzanowskim — dodaje — nie da si nic zrobi, a szkoda

wielka. Winien temu tylko Kaczkowski."

Ju z tego si okazuje, jak mao popularnym w sferach zie-

miaskich bj^ Kaczkowski. Ksi te rozpacza: „Z funduszami —
pisze — . le stoj. Ci, na których najwicej liczj^em, nie dali.

Adama Potockiego jeszcze raz spróbuj."

Próba, zdaje si, nie miaa powodzenia, bo w licie subskry-

bentów niema ani Adama, ani Alfreda Potockich.

Zdoano wszake zgromadzi 72 akcyonaryuszy, z których naj-

wicej subskrybowa ks. Adam Sapieha, bo 6550 zr. Po nim naj-

wicej : 3150 zr. Ludwik Skrzyski. W ogóle na licie subskry-

bentów widzimy nazwiska 4 ksit (dwóch Sapiehów, ks. Wlad.

Sanguszko, ks. Jerzy LubomirskiJ, 24 hrabiów i 44 najwybitniej-

szej szlachty. Najmniejszy udzia wynosi 50 zr. Eazem subskry-

bowano 24.350 zr.

Z tem rozpoczto. Ale jeszcze nie ukazao si nowe pismo,

a ju posypay si krytyki i uszczypliwe uwagi ze szpalt „Dzien-

nika Literackiego" i „Przegldu Powszechnego". I tak: „Dziennik

Literacki" z kocem listopada 1860 r. zamieci rzekomy list „z nad

1) Ludwik Wodzicki przystpi jako akcyonaryusz z kwot 300 zr..

Kazimierz Wodzicki z kwot 500 zr., Jan Tarnowski z Dzikowa z kwot
200 zr., Jan Tarnowski z Chorzelowa z kwot 100 zr. Lista sub-

skrybowanych kwot, sporzdzona przez Kaczkowskiego. Ms.

-) Ksie Wadysaw Sanguszko przystpi z kwot 1200 zr.,

ksi Leon Sapieha subskrybowa 1000 zr.
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Wisy' do redaktora"), dopytujcy si o nowe pismo, majce wy-
chodzi p. t. Trybuna" pod redakcy Z. Kaczkowskiego, a jak nie-

którzy twierdz, pod wspóln redakcy autora „Murdeliona" i au-

tora Anny Owiecimówny, Boloza- Antoniewicza. — Jest to uszcz}'--

))liwa aluzya do znanego nam ju skandalicznego zajcia w Krako-

wie. W odpowiedzi na list ten, redakcy „Dziennika Literackiego"

oznajmia, e tytu pisma ma by „Gos", e zaoyciele „Gosu"
ofiarowywali 42.000 zr. „Przegldowi Powszechnemu", aby prze-

sta wychodzi, nacigaj za szlacht, l)y skadaa po 50 zr. na

akcye nowego pisma. Eedakcya „Przegldu" odrzucia propozycy;

znalaza te zkdind poparcie, które ten zamach udaremnio „bez

zbierania skadek po kraju i bez chwytania szlachty na wdk
imion polskich". — W dalszjan cigu Jan Dobrzaski w szeregu

artykuów zacz popiera „Przegld".

Ta kampania „Dziennika Literackiego" przeciw „Gosowi"

moga by istotnie grona; zdoa on bowiem skupi w okoo sie-

bie takie siy pisarskie, jak Józef Szujski („Portrety nie Yan Dy-

cka"), Karol Brzozowski, Teofil Lenartowicz. Walery oziski,

Mieczysaw Romanowski, obok Jana Dobrzaskiego, Kornela Ujej-

skiego, Juliusza Starkla. W sukurs szed mu wiernie „Przegld

Powszechny", który skoro tylko d. 30 grudnia 1860 r. ukaza si
numer okazowy „Gosu", rozpocz ostr z nim polemik i ju
w numerze z 27 grudnia zamieci bardzo zoliw krytyk pro-

gramu „Gosu", a nawet samego tytuu. Tytu ten, zdaniem tego

pisma, przypomina owo zwierztko w bajce, które przywdziao na

sieWe lwi skór, lecz za pierwszem odezwaniem zdradzio si,

czem jest istotnie.-)

Obszerny dalszy artyku „Przegldu", krytykujcy szczegó-

owo program „Gosu", podpisa znany historyk Henryk Schmitt..

Nazywa on ów program „dyplomatycznym", w rzeczywistoci je-

dnak jest on niedokadnym i ogólnikowym; zarzuca, e „Gos"

chce by przewodnikieui narodu, a rzuca tylko sowa i szumne

frazesy, dzi, gdy trzeba czynów i powice. Obecnie nie czas

wynosi si nad drugich i przyznawa sobie prawo pierwszestwa^

Z tego, e „Gos" wymienia na czele „wiar przodków i Koció",

wysnuwa Schmitt zarzut, e stawia je wyej, ni ojczyzn i naro-

^) „Dziennik Literacki" Nr. 96.

-) Jak z manuskryptu, udzielonego mi askawie przez p. Db-
ezask, okazuje si, autorem tej krytyki, niezmiernie uszczypliwej,

by Leszek iir. Borkowski.

Zygmunt Kac'/.kowi-ki i jego czasy lo



dowo. To, co „Gos" szeroko, a jednak ogólnikowo mówi o wol-

noci Kocioa, rozumie si, katolickiego i tolerancji wzgldem

innych wyzna, sprzeciwia si, zdaniem Schmitta, zasadzie osobi-

stej wolnoci i równoci obywatelskiej. Wybiegiem, niebezpiecznym

ogólnikiem, dajcym si wedle upodobania zastosowa, mieni on

to. co „Gos"' mówi w programie o cudzoziemskich, obcych du-

chowi, uczuciom i potrzebom narodu, teoryaeh i dnociach.
Nie podoba mu si równie ustp o stosunkach midzy zie-

mianami a Kidem wiejskim. To — woa Schmitt — tradycyjna

opieka, to w'1'aciw'ie wadza, ocukrowana mioci, — to po prostu

..gwat", który znie naley. — Ustp o szlachectwie nie zyskuje

take aprobaty. „Gos" — zarzuca Schmitt — uznaje szlachectwo

za zasad narodow, dzieli ludzi na szlacht i nieszlacht. Naley

pragn szlachetnoci caego narodu, ale „szlachectwa", instytueyi

zuytej, nie mona wskrzesza. Wszystko razem, to ogólniki, fra-

zesy, obietnice.

.

Krytyka ostra i bardzo niesprawiedliwa, nacignita, ale te
i odpowied na ni „Gosu" nie bya ani trafna, ani taktowna.

Równie ostra w" tonie, zawieraa ponadto, grzeszcy jaskrawym

brakiem taktu, zarzut, e autor krytyki nosi nazwisko nie polskie.

Tym zarzutem „Gos" osabi sw'0j odpowied i uatwi replik

..Przegldowi", który z tryumfem móg podnie istotne zasugi

Henryka Schmitta, dowody jego patryotyzmu polskiego, za który

odcierpia dwukrotne wizienie i by nawet na mier skazany. —
Wnet potem posypay si inne krytyki i zarzuty, a mianowicie, e
„Gos" jest organem koteryi, nie stronnictwa, organem Hotelu

Lambert, poczonym cisymi stosunkami z redakcy paryskich

.,Wiadomoci Polskich".

Mia te zupen suszno A. Z. Helcel. gdy w licie z Kra-

kowa, d. 3 stycznia 1861 r., pisa do Ivaczkow'Skiego : „Polemika

'/robia nie dobre wraenie, gówniej z powodu, i Szraitta de no-

minc et roqnomhe wymieniono. Na gburostwa nie naleaoby nigdy

odpowiada, a polemizowa tylko o rzecz, a nigdy o osoby. Osoby

potwarzane, powinny same od siebie potwarz odkazywa — maj
do tego sposoby otwarte: ale sam dziennik od osobistych kwestyj,

ile monoci, wstrzymywa si powinien. Z tym Szmittem w isto-

cie zy pocztek zrobiono." ^J

Na te ataki i wiele innych mniejszej wagi uszczypliwych

docinków „Gos" odpowiada w sposób, nie zawsze stosowny dla

^) Zf' zbinriiw rapperswilskicli. Ms.
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powanego organu konserwatywnego, który mia by przewodni-

kiem spoeczestwa i prostowa drogi rozwiclirzonej publicystyki

])olskiej. Dolewa nieraz oliwy do ognia, pomnaajc szeregi swoich

przeciwników.

Nawet jeden z najbardziej yczliwych Kaczkowskiemu, Ed-

mund hr. Krasicki, czyni mu widocznie uwagi, co do niewaci-
woci pewnych wyrae krytycznych, bo oto w licie z d. 22 lu-

tego 1861 r. odpowiada na to Kaczkowski: „Napisaem umylnie,

e Lwów nie by nigdy walecznym, bo tak byo. Za to nikt si.

tu nie pogniewa — i zreszt, kto sie moe pogniewa? Artykuy

te bardzo si tu podobay, a nawet rozgos zyskay. Ale diablo

za nie goli nas „Sowo" ') w numerze 5. Mniejsza o to. Kto czyta

..Sowo"? Ja zreszt nie bd z nimi polemiki prowadzi, bo by

to nas poniao."

Dalszy cig tego listu wprowadza nas w pewne tajniki re-

dakcyjne. Dowiadujemy si, e artykuy „Z ulicy", z których je-

den inkryminowany by, jakto zobaczym}^, w póniejszym procesie,

pisze nie Skrzyski, „który jeszcze ani jednej litery nie napisa

i nie napisze", lecz adwokat Rodakowski. „Prosimy — dodaje

Kaczkowski — o dalsze korespondencye, a warto nam co da.

))0my demokratów niezmiernie ubezwadnili."

Pomimo tej, do zreszt wtpliwej wiktoryi nad demokra-

tami, któr si chepi Kaczkowski, myli on ju wówczas o innej,

szerszej karyerze, mianowicie na polu parlamentarnem, do której

,,Gos" ma nm suy pomostem. Oto bowiem, co pisze \y tyme
samym licie do hr. Edmunda Krasickiego -)

:

„Ostaszewski si wzi nie do swoich rzeczy. Zupenie zga-

Izam si na to, e Jenera 2) nie na posa. Dlaczego pan Hrabia

upiera si przy biernym oporze? T drog do adnego nie zaj-

dziemy celu. Ale kiedy tak jest i inaczej nie moe by, to ja

z mojej strony zgadzam si zupenie na Ludwika Skrzyskiego,

hi take si zgadza, ale nie chce sam nic robi, a bez tego tru-

ilno podobno bdzie, bo go waciwie w Sanockiem nikt nie zna.

/j Organ ru^sotilski, wychodzcy od r. 1861 do lipc-a 1871 pod

rodakcy Bogdana Dziedzickiego. Póniejszym redaktorem by Benedykt

Poszczauski, który wreszcie, przyjwszy prawosawie, wywdrowa do

Rossyi.

-I List ten i nastpny udzieli mi askawie hr. Ignacy Krasicki

/ Kiegoszowic. Ms.

3) Zapewne lir. Józef Zauski, genera brygady w. p. 1830 r.

16*
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Moe si jeszcze da do tej objadki namówi, a wtedy pro>;z

o pomoc dla niego. Jeeliby w Sanockiem obieraa szlachta dwóch

posów, wtedy ja si podaje na drugiego kandydata.
Nie mylaem o tern, ale mi powiedzia wiadek naoczny, e kiedy

w Brzozowie robiono przed kilku tygodniami prób gosowania,

to przy Zauskim i Traczewskim i ja miaem gosy. Kiedy przyj-

dzie do rzeczy, zapewne o Jenerale mowy nie bdzie, a z Traczew-

skim spodziewam si, e powinienem konkurency wytrzyma. Pi-

sz to Panu Hrabiemu dlatego, e wiem, jak Pan Hrabia przy

gosowaniu bdziesz mia przewag, a nie wtpi, e mi swego

wpywu nie odmówisz. Zastrzegam sobie tylko, e jeeli vSanockie

bdzie jednego tylko posa wybiera, to ja odstpuj moj kandy-

datur na rzecz Skrzyskiego, zwaszcza, jeli konkurowa bdzie,

W razie za takim, gdyby chopom, ydom i t. d. wolno byo
wybiera, kogo im si podoba, to bym nie konkurowa u szlachty,

bo zdaje mi si, e za askaw Pana Hrabiego pomoc mógbym
by atwo wybranym w Lisku, czy w Baligrodzie, czy nawet w l>n-

towiskach, gdzie Konarski i Abgarowicz mogliby mi liy pomoc-

nymi. W Baligrodzkiem nie wszystka zapewne szlachta byaby za

mn, ale chopi i ydzi z pewnoci, za w Liskiem ten ))dzip

posem, kogo Pan Hrabia nim mie zechce.

Pisz to wszystko teraz tylko nawiasem, bo do tego wa-
ciwy czas a po ogoszeniu statutów. Pisz jeduak dlatego, ae-

bym powiedzia, e jakkolwiek Redakcya „Gosu" nie da mi si
tak na Sejmie odznaczy, jakby mi si to moe udao, gdybym
liy wolnym, jednak mam zawsze chci po temu, bo przecie pod

wielu wzgldami mógbym by iioyteczniejszyjn na Sejmie, ni
wielu innych.

Kocz tymczasem, zostawiajc sobie list obszerniejszy do

chwili, kiedy ju bd ogoszone statuty, jeeli bd."
Ciekawy jest równie list nastpny, pisany d. 29 nuwca 1861

do hr. Edmunda Krasickiego w sprawach wyborczycli. w którym

czytamy

:

„Posyam na rce pana Hraljiego ])lenipotency p. Niezabi-

towskiego dla Xidza Wolskiego. Dodaj wiadomo, e jak si

dowiaduj, wyjeda p. Baraski do Liska i lidzie podczas wybo-

rów w Lisku. Jeeli za jego pomoc nie mona mie wicej go-

sów, to przynajmniej jego gos monaby zyska. Ja od czasu jego

procesu przeciw mnie, nie majc do tego adnych z nim intere-

sów, nie znam go ju. wiec sam o gos stara sie nie moop.
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Lubaczewski ') podobno nienajlepszy agitator; mógby dla

minit' nzyskai- przynajmniej Bezirk Baligrodzki, ale i tego nie zro-

bi. Niewielka zatem nadzieja, bo elioeia Pan Hrabia robi wszystko,

co mona, jednak ncc Hercules contra plurcs.

My tli o X. Leona do dzi dnia nie mamy pewnoci. Do-

)n"zaski a Ijuty (sic!) powykrzywia, tak agituje za Leszkiem Bor-

kowskim, a przeciw Xiciu: wprawdzie i Xie Adam zajedzi

ju pari' koni. ale agitowa na pewno mona tylko piechot, có
dopiero w powykrzywianych )ótach (sic!), jednak zdaje si, e X'.

Leon pewniej przejdzie.

Tli zreszt^ nic nowego, co waniejsze, jest w „Gosie". Jeeli

tak dalej postpowa bdzie Rossya w Królestwie, przeway pe-

wnie (lalicy do siebie. e way na to. to pewne. Literpelacya

a raczej wniosek Niegolewskiego zrobiony zosta za wskazówk
Napoleona i Anglii, dokd z Warszawy jedzi Plater Poznaski,

p. Zamoyski zosta jeszcze w Londynie dla pilnowania naszych

interesów. Plater wróci do Berlina, wniosek zrobi w Izbie przez

lista Niegolewskiego i zaraz mi go przysa. Ztd podaem go

w .,GI'osie" pierwej nawet, nieli gazety pruskie. Wypadek ten

zrobi tu w pewnych koach swój efekt — zaczynaj nas respek-

towa, ale kto wie, czy z wielkiego respektu nie ukrc „Gosowi"

karku. e ja I^d siedzia hi earccre duro, to pewna, z powodu

wytoczonego mi procesu o podburzanie przeci Ezdowi, i przynaj-

mniej tak sysz, e si Niemcy okrutnie na mnie zajedli. -to

Jurcy co zaczynaj majaczy, „Sowno" bije na urzdników lepiej

ni „Gos". W ostatnich numerach ju nawet jaki zgodny duch

wia zaczyna. Ezd myli go si niebawem obawia. Powiada mi

kto: Diesel .,Sh)/ro'' fihigt srJiou a)i uiis iiher den Kopf ^u wachsen.

Tymczasem tS-to durcy, jak si okazuje, wcale niewielki mir maj
pomidzy ludem na Rusi. Chopi ich nazywaj Jur ci.

EodakoW'Ski, który dzi wróci z Tymienicy, gdzie si stara

o wota, przywióz wiele ciekaw-ych nowin ztamtd. Pyta si cho-

pów : Na l-olio btidctr hoJoson-atij .^ TJifko snaje, ssczo robyty —
mówi chopi.— Jurci htiif holofioiraty na jakoJw Antosia Fawc-
holio. ale toty Jurci ssczo nc mudryj. Ony poiiidajut, sbcso Lachy

chotlat sia s namy Jcolotyty, a ono wydysz ne prawda ; ho precl ko-

dyj to znaje, szczo od tvihi Rusyn a Polak to jedno. Powidajut, szczo

Ciaar paszczyznu darotcau, a i to hreszut. Bo ani Cisar, ani pa^

}ioivr paszczyzny ne darowahi. jeno toty may Polaczki, szczo Vi-

') l^rzyjaciel Kaczkowskiego.
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kajut' po kraju i t. d. Koniec koców jaki wit ju rzeczywicie

inusi by nie daleko, kiedy ju nawet Rusinom zaczyna wita po"

gowach.

By u mnie tymi dniami Traczewski i mówi mi o wyboracli

w Sanockiem, Liclio te rzeczy tam id. Szlachta ani biaa, ani

czerwona, trzyma si jakiego jiiste milieu — i zapewne posadzi

przynajmniej dwóch Zbyszewskich na Sejmie. Jeden z nich lepy^

a drugi gupi, jeden by potrafi mury forteczne poata, a drugi

krew puci, ale na Sejmie nie wiem, na co si zdadz, bo ani

mówcy, ani potrafi pracowa w Wydziaach."

Do tyche spraw wyborczych odnosi si list bez daty, pisany

do Seweryna Smarzewskiego. W licie tym czytamy:

„Rniemy si tu znowu z Demokratami o kandydatur Xicia

Leona. Z „Gosu" si dowiesz, jak rzeczy id. Ale tego si nie

dowiesz, dlatego Ci donosz, e sprawa ta idzie bardzo twardo —
i kto wie, czy zwyciymy. Ziemiakowski rej wiedzie przeciw

Xiciu, peen faszu, podstpów etc. W ogóle Ziemiakowski po-

szed teraz naprzód przed wszystkich. Wczoraj posiedzenie Niem-

ców rozbito — zrobi to Ziemiakowski z Dobrzaskim. Policya

nie dawaa im mówi — ale policya w kt — mówiono i prze-

gadano — a w kocu rozbito..." \)

Jak wiadomo, agitacya ta odniosa skutek. Ksi Leon vSa-

pieha nie przeszed we Lwowie, gdzie wybrani zostali wówczas

:

ciarek Dubs, waciciel realnoci i fabrykant likierów, dr. Fran-

ciszek Smolka, dr. Floryan Ziemiakowski i Leszek lir. Borkowski.

Ksi Leon Sapielia natomiast wybrany zosta w ciele wyborczem

wielkich posiadoci w krakowskim obwodzie, a nadto z wikszych

posiadoci w Brzeaskiem, Przemyskiem, Czortkowskiem, Tarno-

polskiem i ókiewskiem, gdzie musiay by rozpisane ponowne

wybory, gdy ks. Leon przyj mandat krakowski.

Nadzieje Kaczkowskiego uzyskania przy tych wyborach man-

datu okazay si najzupeniej ponnemi. W Sanockiem bowiem

z wikszych posiadoci wybrani zostali : Ludwik Skrzyski i Fe-

licyan Laskowski, a take ks. Aleksander Dobrzaski, gr. kat.

pleban z Jurowiec. Wówczas to w Przemyskiem uzyskali mandaty

Seweryn Smarzewski i Maurycy Kraiski.

Ten zawód musia by Kaczkowskiemu tern bardziej przykry,

e ju wtedy, jakto si z powyej przytoczonego listu do hr. Ed-

munda Krasickiego okazuje, mia on przeczucie, e zagroony pro-

') Ms.
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ceseiii karnym, bdzie siedzia' In carcere dnro, i e czu sie prze-

cionym prac. „Jeeli masz czas — pisa w powyej cytowanym

licie do Smarzewskiego, — to pisz; moe napiszesz co takiego,

eby mogo pój na czoo. Ja nie mog nastarczy. Nie mog
bywa na wszystkich posiedzeniach, na czem „Gos" wiele traci,

bo nie moe dawa dokadnych sprawozda."

Istotnie te wród akcyonaryuszów „Gosu' wzmagao si

niezadowolenie. Ju d. 11 marca 1861 r. nazwa ksi Adam Sa-

pieha, w licie do Seweryna Smarzewskiego, „Gos" n leszcz e-

.liwyra; „Jak kochanek o narzeczonej — pisze, — jak matka

o swem pierworodnem dzieciciu, tak ja o tym nieszczliwym

„Gosie" marzyem, i tu. pomimo zaj gospodarskich, czsto ma-

rz." O
Ksi Adam nie przestawia wic troszczy si o wydawni-

ctwo, chocia cigle, a moe coraz bardziej nie ufa Kaczkow-

skiemu. W cytowanym ju licie do Si^arzewskiego z d. 17 lutego

1861 r., w któi-ym obiecuje przysya korespondeneye z Warszawy

i Poznania, dodaje, e bdzie je znaczy f krzyem, lecz prosi,

„aby tylko przez Smarzewskiego byy poprawiane, lub zmieniane.

Panu Kaczkowskiemu bd askaw powiedzie, aby ich nie rusza."

Widocznie i Seweryn Smarzewski nie by bardzo zadow^olony

z treci „Gosu", bo oto ksi Adam w tyme licie z d. 11 maja

1861, w którym wyznaje, e o tym „nieszczliwym" dzienniku cigle

marzy, „jak kochanek o narzeczonej", pisze: „e co do treci jego

jestemy na drodze lepszej, e przecie ju i Ty nawet nie moesz

powiedzie, e czyta nie warto"... „Ale — dodaje — finanse

sabe, a sabe po wikszej czci dla braku porzdku i adu. W ni-

czem porzdku niema, kady wydaje, ile chce, bierze, ile mu si

podoba. Czaplicki rzdzi i szafuje w kasie, papierem szafuj zece-

rzy, numerami lokaje i piszczyki, co tam przy ekspedycyi poma-

gaj. Dlatego wnosz : I-o aby odda ca administracy Bochen-

kowi i za to mu do owych pobieranych zr. 800, doda zr. 200

:

2-0 aby Czaplicki ani przyjmowa, ani wydawa pienidzy l:)ez asy-

gnacyi sznurowej, przez Bochenka wydanej."

Jak z tego widzimy, wchodzi ksi Adam Sapieha w naj-

drobniejsze szczegóy, nawet tyczce si administracyi dziennika.

Narzeka te w dalszym cigu tego listu: „Z drukarni ciga bieda.

Kaczkowski si ali i lamentuje ; wiele razy o cokolwiek pyta,

zawsze odpowied gotowa: bo drukarnia, bo zecerzy, bo Winiarz...

^) List 7. Krasiczyna. Ms.
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Kilkanacie ju raz}^ prosiem, aby spróbowa z iniiemi * drukar-

niami, a osobliwie nalegaem, eby z Manieckim próbowa. Do-

td zaczynao si i koczyo na sowaci. Ju Madeyskiemu, na

wsiadanem bdc, mówiem, a tu powtarzam, e jeeli Ty nie

zechcesz w to wejrze i korzystajc z wpyw'U, jaki wywierasz na

Kaczkowskim, nie wemiesz go za kark — to nigdy nie w^ybrniemy

z tej biedy..." — To „wzicie za kark" Kaczkowskiego powtarza

Sapielia dwukrotnie, po raz drugi, gdy mówi o pomieszczeniu rt^-

dakcyi zbyt drogiem i zbyt oddalonem od drukarni. Biura redakcyi

i administracyi znajdoway si w Eynku, w domu naronym
Nr. 179.

'

Merytoryczne, godne uwagi, zarzuty co do treci dziennika

czyni A. Z. Helcel w licie do Kaczkowskiego, z dnia 7 stycznia

1861 r.\)

Zarzuca mianowicie artykuowi wstpnemu w Nr. 5, e jest

mao wytrawnym w swych daniach, wypowiadanych pod adre-

sem Ministra Stanu, Schmerlinga. W obec niego, zdaniem Helcia,

nietylko w sprawiedliwo, lecz i „w uczciwo wierzy mona,
a nawet wierzy umylnie wypada, chcc by parlamentarnym".

„Wszystko mona b3'o powiedzie, lecz nie w barwie nieufnoci

i gwatownego nalegania." Za wany bd polityczny uwaa przy-

tem Helcel to, e „Gos" chce „zgromadzenie Towarzystwa rolni-

czego zamieni na zgromadzenie polityczne. Nielegalnych dróg.

faszywych pozycyj — nigdy „Gos" zaleca nie powinien. Niele-

galnych rodków — pisze dalej Helcel — chw-yta si czsto wy-

pado wprost przez takt koniecznoci, — przez zdobycz momentaln
stosownej pory, — ale nie przez plan, z góry i zdaa rozmylany.

Towarzystwo rolnicze, mogc by zbawiennera, pilnujc wiernie

swego zawodu, nie powinno sie na klub polityczny zamienia

dzisiaj."

Zarzuca dalej Helcel „Gosowi" „polityczn modzieczo"
w uszczypliwych dowcipach, nie nowych, a waciwych tylko pi-

smakom humorystycznym. „Jaki — pyta — moe by skutek ta-

kiego szczypania? Dla przeciwników aden, — dla nas najgor-

szy! Jtrzy tylko, oburza, — a nie szkodzi nic przeciwnikom,

tylko im dodaje energii zawzitoci. Czyby „Gos" tylko wojn
szczypcami takiemi by zdolny prow^adzi? Jeli nie mamy in-

nej (Ijroni), to dajmy lepiej pokój wszystkiemu. Kto nie ma siy

przeciwnika powali, ten niech go nie drani, a raczej tak z nim

^) Ze zbiorów rapperswilskich. Ms.
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uiec.li walczy, jak gdyby jutro mia sie z nim pogodzi, — jakhy

iiiu luógl sie sta przyjacielem. Nie potrzeba, i bro Boe. —
w tern wszelkiego AVallenrodyzmu ! Trzeba tylko zacnej wstpnej
l)roni i rycersko-politycznej walki."

„Na mio Boska, bdcie dyskretnymi!" — woa wreszcie

Helcel. w obec tego, e „Gos" mia wyjawi nazwisko korespon-

denta lwowskiego do pism warszawskich — i powoujc si na

}>rzyrzeczenie Kaczkowskiego, radzi raz jeszcze zaniechania niepo-

trzebnej polemiki.

(Jzy Kaczkowski zastosowa sie do tych rad tak wytrawnych
i rozumnych? — Zdaje si, e nie bardzo i e uzasadniony by
y.arzut Ludwika Dbickiego i), e „Gos" coraz silniej przeciyla

si na lewo" i e redaktor nada pismu, wbrew^ intencyom zao-

ycieli, „kierunek w duchu liberalnym i rewolucyjnym".

Bieda jednak bya coraz wiksza i to pod kadym wzgldem.
„Glos" nie odpowiada sw^emu zadaniu i nie zadowala akcyonaryu-

szy, a zwaszcza ks. Sapiehy. Ju w poprzednim licie zaznacza on.

e nie podobaa mu si cz polemiczna. „Nie wtpi — pisze, —
e z „Przegldem" bdzie wojna znowu. Czy na nasz korzy wy-

padnie, nie wiem."-) Teraz znów poddaje krytyce korespondencye

z Parya, znaczone liter K., prawdopodobnie pisane przez samego

Kaczkowskiego. „Nadto — pisze — s patryotyczne tumaczenia

tytuów dzienników, tak, e trudno zrozumie, kogo to cytuj.

I tak, zamiast „Eevue des deux mondes" — „Przegld dwóch

wiatów"; zamiast „Journal des Debats" — czytam „Dziennik spo-

rów". Nad tem drugiem mylaem z godzin i ledwo za pomoc
Kuhna odkryem o co chodzi (jeelim odkry), bo nawet le tu-

maczone, bo „debats", to nie spory. Wartoby pana K. poprosi,

aby nie zadawa sobie tej pracy i pisa imiona, jak s. nie tu-

maczc ich."

Przyzna naley, e Kaczkowski, jako naczelny redaktor, nie

mia ani dostatecznych, ani do wprawnych si- do pomocy. Oprócz

Jana Zachariasiewicza, który pozosta jednak równoczenie w re-

dakcyi „Kóka rodzinnego", a w „Gosie" prowadzi tylko rubryk
„Przegldu politycznego", wspópracownikami byli: Karol Wid-

mann, który pisa artykuy wstpne o sprawach krajowych i eko-

nomicznych, oraz zapenia rubryk p. n. „Austrya" i Leon Boche-

^) Portrety i Sylwetki. Serya VL Tom IL. str. 175, 176.
''^) List z Krasiczyna z d. 17 lutego 1861 r. Ze zbiorów T. Sraa-

j-zBM-skieyo. Ms.
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nek z Krakowa, który prowadzi dzia „Wiadomoci zagranicznych".

Korektorem by Jan Wagilewicz, posta ciekawa, pocztkowo ksidz

ruski, potem ewangielik, przymierajcy nieraz godem, a znany

ju podówczas pracownik na polu naukowem, autor wielu rozpraw,

drukowanych w jzyku ruskim i polskim. Tych wspópracowników

'

..Gosu" wymieniaj akta karne, odnoszce si do póniejszegc^

procesu prasowego, wytoczonego Kaczkowskiemu ^). Karol Estrei-

cher w rkopimiennych swych notatkach wymienia nadto, jako

wspópracowników „Gosu" : Henr3^ka Nowakowskiego z pac
1000 zr. i Walerego oziskiego z pac 800 zr. za prowadze-

nie kronild miejscowej, Widmana z pac 1000 zr.. Dimmla

i Titza2).

Z temi siami . rzuci si Kaczkowski w wir walki publicy-

stycznej, „Siy to byy — jak twierdzi Estreicher w swych rko-

pimiennych zapiskach — marne. W^ skutek tego — powiada —
pismo byo suche, rzemielnicze. — Jeden Loziiiski (Walery) je

oywia."

Po stronie za przeciwnej byli wyszkoleni w zapasach pole-

micznych i nie przebierajcy w rodkach: Dobrzaski, Eapacki,

Dzierkowski. Walka z nimi musiaa by zacita i trudna. Nie-

które z tych rodków walki podaje K. Estreicher we wspomnia-

nych zapiskach, w których skrztnie notowa zarówno istotne wy-

darzenia, jak i obiegajce po Lwowie pogoski. Wspomina nawet

o przekupstwach, jakich miaa si dopuszcza redakcya „Przegldu

Powszechnego", jeszcze przed ukazaniem si „Gosu", aby tylko

przeszkodzi zaoeniu konkurencyjnego dziennika politycznego.

Dobrzaski i Rapacki wysyali korespondencye do Warszawy, oczer-

niajce pismo powsta majce, jako „stek brudów arystokratycz-

nych". W obec tego K. Estreicher napisa do Anczyca, przedsta-

wiajc prawdziw sytuacye, a skutkiem tego pisma warszawskie

owych potwarczych korespodencyj nie zamieciy. Walka jednak

na tem si nie ograniczya. Podczas kiedy Stupnicki Hipolit, od-

powiedzialny redaktor „Przegldu Powszechnego", bawicy podów-

czas w Warszawie, usiowa szkodzi nowemu pismu na tamtejszym

gruncie, chocia mu nie bardzo wierzono, Dobrzaski cz3'ni to

^) Akta karne sdu krajowego lwowskiego. Protokoy przesucha-
nia wiadków. Ms.

-) Zapewne Seweryna Tyca, inyniera, póniejszego emigranta,

yjcego z Kaczkowskim w przyjani. Przy tem nazwisku dodaje Estrei-

clier w nawiasie: ..drenarz". Ms.
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samo we Lwowie za pomoc rónych korespondencyj i artykuów,

zohydzajcych w opinii publicznej tych wszystkich, których pos-

dza o sprzyjanie „Gosowi" i podsuwajcycli temu pismu najgor-

sze tendencye.*)

Potrzeba byo oczywicie wielkiego taktu i dowiadczenia pu-

blicystycznego, aby odpierajc tego rodzaju ataki, nie straci na-

leytej miary, zachowa godno i powag. — Tego taktu nie mia
Kaczkowski, jak to si dobitnie okazuje z przytoczonych listów ks.

Adama Sapiehy, który pragn, aby go Smarzewski „wzi za kark"

i doprowadzi do porzdku. To wzicie „za kark" snad nie po-

wiodo si i po do marnym ywocie, „Gos" szybkim krokiem

zblia si ku katastrofie.

I oto w pó roku zaledwie po ukazaniu si pierwszego nu-

meru, administracja „Gosu" ogosia d. 18 lipca J861 r. nast-

pujcy reskrypt

:

„C. k. Sd krajowy w sprawach karnych we Lwowie, zwa-

ywszy, e Redakcya czasopisma „Gos" w Nr. 161 z dnia 16 lipca

1861 r. zamiecia artyku pod napisem „Posanie do wszystkich

Rodaków na ziemi polskiej", w treci swojej zbrodni stanu w myl
§ 58 lit. c. ustaw karnych zawierajcy, uchwa z dnia 16 lipca

1861 r. ledztwo sdowe z tego powodu wytoczy, co w myl § 21

ustawy prasowej Redakcya w najbliszym Nr. na czele swego cza-

sopisma umieci ma." Podpisano: „Pohlbcrg."

Do tego urzdowego pisma dodaa administracya nastpujce

zawiadomienie

:

„W skutek postpowania wytoczonego na zasadzie powyszego

reskryptu c. k. Sdu krajowego w sprawach karnych, pan Zygmunt

Kaczkowski, odpowiedzialny Redaktor dziennika „Gos", uwiziony

zosta. — Dziennik .,Gos" przeto chwilowo wychodzi przestaje.

Administracya ma zaszczyt donie o tem szanownym Abonentom

i nieomieszka zawiadomi ich w czasie najkrótszym o postanowie-

niu pod wzgldem dalszego wydawania dziennika."

Cios jednak, zadany „Gosowi, okaza si miertelnym. Tyle

zachodów, stara, narad miao pój na marne. „Gos" nie ukaza

si ju nigdy potem.

ledztwo karne przeciw Z. Kaczkowskiemu rozpoczo si
w kilku kierunkach. Gównym zarzutem bya zbrodnia zdrady stanu,

popeniona przez umieszczenie w „Gosie" owej odezwy do „wszyst-

^) K. Estreicher. Lune notatki p. t. „Zygmunt Kaczkow'

ski." Ms.
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kich rodaków na ziemi polskiej". Prócz tego inne jeszcze artykuy

„Gosu" zostay inkryminowane, przedewszystkiem za artyku

p. n. „Z ulicy" '), jakote dwie korespondencye „z Jasielskiego"

i „ze Stanisawowa". W obu tych korespondencyach, omawiajcych

i krytykujcych stosunki w ówczesnej biurokracyi i sdownictwie,

dopatrzono si zrazu zego zamiaru „podburzenia". Oskarenie to

wszake uchyli sd krajowy, wobec czego pozosta gówny zarzut

usiowanej zbrodni zdrady stanu, przez umieszczenie „Posania"

i zarzut zbrodni „zamcenia spokoju publicznego" przez umieszcze-

nie artykuu p. t. „Z ulicy, dnia 10 czerwca",

W tym ostatnim artykule, autor, nawizujc do rozpraw w sej-

mie berliskim i przemowy posa Niegolewskiego, ualajcego si

na rozpaczliwe pooenie Polaków, wywodzi, e nie lepsze jest

pooenie posów polskich w parlamencie wiedeskim i sejmie ga-

lic3'jskim, przyczem wskaza na liczne „monstrualnoci", przez rzd

ówczesny popeniane. Wedle tego artykuu, rzd pozornie konstytu-

cyjny^ jest w rzeczywistoci absolutno- centralizacyjnym, w czem

gówn win ponosi minister Stanu, Schmerling. On to jest przy-

czyn, e idea demokratyczna ulega skarykaturowaniu przez powo-

anie do cia prawodawczych wielkiego zastpu wocian, nie ro-

zumiejcych jzyka, w jakim si tocz obrady i nie majcych wy-

obraenia o sprawach. Artyku nazwa to „monstrualnoci i ma-

chiawelizmem".

Czytajc to wszystko, nie mona si oprze zdumieniu, e
w okolicznociach ówczosnych móg wyj taki artyku z pod pióra

zastpcy prawnego „Gosu", adwokata Eodakowskiego. Jasn bo-

wiem byo rzecz, e tego rodzaju zarzuty, skierowane przeciw

ministrowi Stanu i caemu ówczesnemu rzdowi, zarzuty, nacecho-

wane pewn gwatownoci, nie ujd uwagi sfer rzdzcych i ci-
gn na pismo, które je zamiecio, gromy i cikie oskarenie

o zbrodni zakócenia spokoju publicznego.

Brakiem te przezornoci i rozwagi dziennikarskiej wytuma-

czy tylko mona zamieszczenie w caoci owego „Posania do

wszystkich rodaków na ziemi polskiej", podpisanego przez „mie-

szkaców Warszawy". Ostrony „Czas" zadowoli si krótkiem po-

daniem treci ow^ej odezwy, a w Nr. 160 z d. 16 lipca 1861 ]•.

zamieci uwag, e dzienniki niemieckie faszywie j komentuj,

„gdy odezwa ta, zachcajc do wytrwania na drodze protestacyi

^) Artykuy pod tym tytuem pisa', wedle przytoczonego powyej :

listu Kaczkowskiego, adwokat Zygmunt Eodakowski.



moralnej, ostrzega, aby si nie dae nwie do czynnego wystpie-

nia". Z dzienniiiów niemieckich pierwsza „Schlesische Zeitiing" >)

podaa ow odezwM^ w korespondencyi z Warszawy, opatrzon komen-

tarzem korespondenta, który ubolewa, e ów dokument „ruchu pol-

skiego" nie moe przynie dobrych nastpstw dla kraju, chocia

bowiem nie braknie w nim wielu poytecznych wskazówek moral-

nych, to wszake „ciasne i stronnicze pojmowanie midzynarodowych

stosunków w ustpach, odnoszcych si do Niemców i Rossyan,

jest smutnym i godnym ubolewania znakiem".

Zygmunt Kaczkowski, w cytowanej ju wielokrotnie broszu-

rze swej „Rewolucyjne sdy i wyroki" -), twierdzi, e autorem tej

odezwy, a przynajmniej tym, który jej ogoszenie wywoa, by
Marcin Borelowski Lelewel i e „przeznaczeniem jej byo: ostrzedz

powszechno polsk przed niewczesnymi zamiarami powstania".

Istotnie te w odezwie s sowa: „kuszenie si na zbrojne powsta-

nie, bez poprzedniego obrachowania si i wyrobienia w sobie siy

materyalnej, dzisiaj przedwczesne", — ale zarazem jest ustp:

„Nadejdzie czas zbrojnego wystpienia i wtedy — sami w sobie

mocni i zgodni a pewni zwycistwa — wystpimy". Odezwa wzywa

wic do organizacyi wszystkicli si narodowych przez zczenie

szlachty z wocianami, przez owiat i obalenie ciarów pa-
szczynianych, przez zgod z ludnoci ydow-sk, sowem, przez

zjednoczenie powszechne. „Gdy wocianie z dziedzicami — po-

wiada odezwa — zcz si, jak dobrzy ssiedzi i bracia, a z nimi

mieszczanie i rzemielnicy, bdziemy w stanie wszystko pizepro-

wadzi i zwyciy." —.Jest w tej odezwie zarazem obraz przel
dow-au, jakich doznaje naród polski pod rzdami Rossyi, Prus

i Austryi, jest wezwanie, aby nie wierzy rzdowi, odpycha jego

namowy, „nie szuka u niego pomocy, bo j da zatrut rk",
„nie szuka chleba w wojsku, lub innej podej subie", lecz w rze-

miole, w roli, handlu i w innych uczciwych zatrudnieniach";

„nie spodziewa si niczego od rzdu, niczego nie oczekiwa, nie

da nigdy jego interwencyi", a oszczdzajc si w wydatkach,

„dawa hojnie grosz na biednych, na bro, na ksik"... „a na-

uczymy si wszyscy, gdy czas przyjdzie, sta na polu bitwy i zwy-

cia orem".
„Gos" wydrukowa w caoci t odezw w Nr. 161 z dnia

J6 lipca 1861 r., a Kaczkowski sdzi zapewne, e zastpiwszy

1) Nr. ^22 z (1. 13 lipca 1861 r.

2) Str. 9.
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w tekcie wyraz: „Austrya" kropkami, uniknie wszelkiej odpowie-

dzialnoci i da pozór, e mowa jest tylko o rzdach Eoesyi i Prus.

Trudno jednak byo, znajc ówczesne stosunki, przypuci, aby

taka odezwa nie zostaa naleycie zrozumiana i aby ogoszenie jej

nszo bezkarnie. udzi si pod tym wzgldem móg chyba tylko

i^zowiek bardzo niedowiadczony, lub umylnie dybicy na zgub

dziennika.

Gdy nazajutrz po wydrukowaniu odezwy, Zygmunt Kaczkow-

ski aresztowany zosta, a wydawnictwo dziennika zamknito, poja-

wiy si te natychmiast róne komentarze. Jedni mówili — jak

to podaje w swj-ch rkopimiennych notatkach K.Estreicher'),—

e Kaczkowskiego do ogoszenia odezwy namówili ks. Adam Sa-

pieha i adwokat Eodakowski, i Sapieh nazywa „gównym wino-

wajc", — drudzy utrzymywali, e Kaczkowski umylnie w ten

sposób zabi dziennik, bankrutujcy materyalnie, aeby „skoczy
zaszczytnie'". Jednej i drugiej wersyi zaprzecza stanowczo Kaczkow-

ski w swej broszurze „Rewolucyjne sdy i wyroki" -), twierdzc,

e odezwa ta „przypadaa najcilej do jego przekona" i e otrzy-

mawszy j z Warszawy, postanowi j ogosi. Zaznacza wszake,

i j przedstawi uprzednio Radzie nadzorczej, która jednogonie

z ks. Adamem Sapieh na czele, to postanowienie zaaprobowaa.

Co do drugiej wersyi, to z owein zaprzeczeniem, wydruko-

wanem w broszurze, w racej stoj sprzecznoci wasne sowa

Kaczkowskiego, w licie, pisanym z Parya d. 21 grudnia 1890 r.

do prof. Ksawerego Liskego ^). Czytamy tam: „Przyszo wreszcie

do tego, e z kocem czerwca 1861 r. przy naszej chorgwi *) ju
tylko ja zostaem sam jeden — i musiaem si zdecydowa h a

krok rozpaczliwy i zabi dziennik umylnie, naraajc

si na proces o zdrad stanu i wizienie, li tylko dlatego, aeby
przynajmniej zgin z honorem."

e umieszczenie owej odezwy wyglda na „czyn rozpaczliwy",

to nie ulega wtpieniu. Z drugiej strony jest rzecz pewn, e
iuateryalna sytuacya „Gosu" wówczas bya krytyczna i e Rada

'j Ms.

2) Str. S i 1».

*j .Jest tu mowa o zawizaniu we Lwowie, rzekomo za inicyn-

tyw Kaczkowskiego, „stronnictwa patryotjcznego, rozsdnego i umiar-

kowanego"', zoonego z 72 „najznamienitszyeli i najzasueszych
^jbywatoli".
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nadzorcza tego dziennika wanie w czerwcu 1861 r. stwierdzia

deficyt.

Bd co bd „Glos" przesta wychodzi, a Kaczko wsiii zna-

laz si w wizieniu. Uwizienie to jednak — jak twierdzi K.

Estreicher w swych notatkach ^) — nie wywaro wraenia. „Nie

lubiono go — pisze. — Wymuskany, przepachniay. czepia si
Iranów, rywalizujc z nijui dokiejeiu i kabryoleteiu. Literatów

sprasza, ale u nich me bywa. Szajnoch raz tylko odwiedzi,

jako kupiec. A przed laty 10 y z nim najcilej. — Brn w dugi.

Wioszczyn wydzierawi na lat 6 i wzi naprzód czynsz. Ztd
powiedziano, e koza oczyci go z dugów.''

Dochodzenia bardzo szczegóowe trway do pierwszych dni

padziernika. Dnia 5-go tego miesica rozpocza si rozprawa, pod

])rzewodnictwem radcy sdu krajowego, Ozurewicza. Wotantajni

byli radcy tego sdu: Lehmann, Dzieryski, Baraski, oraz ad-

junkt sdowy Mossor. Protokó prowadzili auskultanci : Samolewicz

i Hanik. Oskarenie wnosi zastpca Nadproknratora Pastwa,
sekretarz Rady wy. sdu kraj., von Paulo. Obroc Kaczkowskiego

by adwokat kraj. dr. Zygmunt Eodakowski.

Bardzo wyjiiownie i obszernie broni si sam Kaczkowski,

usiujc wykaza, e owo „Posanie" nie odnosi si bynajmniej

do Galicyi, lecz tylko do Królestwa Polskiego oraz tych prowincyj

polskich, które pozostaj pod berem rossyjskiem; e dalej odezwa

ta nie miaa i mie nie juoga zamiaru odrywania Galicyi od Au-

stryi, ani podniecania ludnoci do zbrojnego powstania, lecz prze-

ciwnie, celem jej byo wpyn na mieszkaców Królestwa umie-
rzajco i odwróci ich od wszelkich kroków gwatownych. — Na-

stpnie przemawia adwokat Eodakowski, wykazujc ze stanowiska

prawniczego, e tak w treci „Posania", jakote artykuu „Z ulicy",

niejua zbrodni ani w pojciu podmiotowem, ani w pojciu objek-

tywnem, e przedewszystkiem niepodobna w nich dopatrze zego
zamiaru.

Argumentacye te — bardzo subtelne Kaczkowskiego i praw-

nicze obrocy — nie na wiele si przyday. Pomimo opozycyi

radcy Baraiiskiego, który przy kadym punkcie oskarenia wnosi
vota separata, uniewinniajce Kaczkowskiego, dnia 7 padziernika

1861 r. zapad wyrok, skazujcy go za usiowan zbrodni zdrady

.stanu przez wydrukowanie „Posania" i za wykroczenie podburza-

nia, popenione przez wydrukowanie artykuu ..Z ulicy", na 5 lat

^) Ms.
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cikiego wizienia, utrat szlachetwa, usunicie z redaktorstwa,

oraz utrat poowy kaucyi „Gosu", wynoszcej, 10.500 zr., t. j.

kwoty 5250 zr. Zarazem orzeczono zawieszenie wydawnictwa tego

dziennika na 3 miesice.

W skutek odwoania si, wyszy sd krajowy potwierdzi

ten wyrok co do zbrodni zdrady stanu, a zmieni go o tyle,

e uzna Kaczkowskiego winnym, nie przekroczenia tylko, lecz

zbrodni zakócenia spokoju publicznego, przez wydrukowanie arty-

kuu p. t. „Z ulicy". Obniy jednak wyszy sd krajowy wymie-

rzon kar na 3 lata cikiego wiezienia, podwyszy za utrat

kaucyi na 8000 zr.

Sprawa opara si wreszcie o tryluina najwyszy w Wiedniu,

który potwierdzajc wyrok wyszego sdu krajowego co do winy.

zagodzi kar wizienia na 2 lata i zniy „przepad" kaucyi na

6300 zr.

Jako okolicznoci agodzce przyjto w motywach sdu, e
zachowanie si Kaczkowskiego byo od cliwili uaskawienia w r.

1848 nienaganne, e w r. 1859 przyczyni si on datkiem odpo-

wiednim do utworzenia korpusu ochotniczego przez rzd nakaza-

nego i e mia wpyw poyteczny, jako czonek komisyi, ustano-

wionej dla dostawy koni dla armii (Remontirungs- Kommission).^)

Nawiasem zaznaczy naley, e oprócz powyszych oskare,

byy wytoczone przeciw Kaczkowskiemu, jako redaktorowi „Gosu".

inne jeszcze procesy. I tak, niejaki dr. Wilhelm Rasch, adwokat

w Koomyi, oskary by Kaczkowskiego o obraz czci, z powodu

korespondencyi, której autor, Leon Wgliski, opisujc przebieg

wyborów dwóch posów z kuryi wikszych posiadoci w Koomyj-

skieni, woy w usta dr. Rascha, jako kand3'data, zdaje si niesu-

sznie, sowa, ubliajce szlaclicie polskiej, domagajce si zupenej

emancypacyi ydów, stwierdzajce, e polski jzyk w kraju jest

niepotrzebny i t. p.

Dowiedziawszy si jednak o procesie, wytoczonym Kaczkow-

skiemu o zbrodni zdrady stanu, dr. Easch cofn skarg, owiad-

czajc, e w obec bardzo powanych dowiadcze, na jakie redak-

tor „Gosu" jest wystawiony, nie chce mu sprawia dalszych przy-

kroci i choby w najmniejszej mierze przedua dochodzeii.

^) Wszystkie powysze szczegóy zaczerpnite s z aktów kar-

nych c. k. Sdu krajoweg^o we Lwowie, przechowaayeli w Arcliiwuiu

13<n"nardvskiem.
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Tak wiee po raz drugi ju w \^eiu zamkny si za Kacz-

kowskim Wrota wizienne. Zamkny si dnia 17 lipca 1861 r.,

a otworzy si miay po upywie lat 2, liczc od daty wyroku,

t. j. od d. 7 padziernika 1861, dopiero d. 6 padziernika 1863.

Ju W czasie wizienia ledczego, a mianowicie, gdy sprawa

w skutek odwoania si przedstawiona bya najwyszemu trybu-

naowi w Wiedniu, Kaczkowski, przeczuwajc niepomylny jej

obrót i duszy pobyt w zamkniciu, pomyla przedewszystkiera

o pracy literackiej, któraby mu to zamknicie Iejszem do zniesie-

jiia uczynia.

Prowadzi ^e z celi wiziennej liczne i obszerne korespon-

dencye, a midzy innemi zawiza listowne stosunki z imiennikiem

swoim Karolem Kaczkowskim (herbu Nacz), b. generaem sztabs-

lekarzem wojsk polskich, przebywajcym naówczas w Odessie,

a mieszkajcym stale w ytomierzu, gdzie sta na czele „Spóki

'wydawniczej". Ta spóka miaa, jak wiadomo, wyda dzieo Kacz-

kowskiego „Kobieta w Polsce", a to dao powód do zawizania

stosunków z Karolem Kaczkowskim. — W jednym z tych listów

z d, 30 stycznia 1862 ') wyraa Zygmunt Kaczkowski nadziej, e
moe ju koo poowy, a najdalej do koca lutego, jego sprawa

si skoczy. Snuje projekty wyjazdu na Wielkanoc do Ziemi wi-
tej, gdzie „jeszcze nikt na próno nie pielgrzymowa" — wic i on

spodziewa si, e si tam odrodzi, — a wówczas odwiedzi Kacz-

kowskiego Karola w Odesie.

O stosunkach lwowskich pisze: „We Lwowie, jak zwykle na

zim, zjazd liczny, ale przytem cicho i gucho. adnych taców,

adnych hucznych wieczorów, wszyscy w aobie. Bywaj tylko

wieczory konwersacyjne : a i z tych liczniejsze i stae w niedziele

tylko u Xistw^a Sapiehów. Oprócz ogólnych powodów do wstrze-

miliwoci s i szczególne. Dom pastwa Alfredów Potockich

juodych jest prawie zamknity, bo ona sama saba, a nadto pani

Alfredowa matka prawie koczy w Wiedniu." Donosi o mierci

Aleksandrowej J'redrowej z domu hr. Mierównej, „wietnej ozdoby

tutejszego towarzystwa, na nieszczcie nie celujcego wyborem

pci piknej". „Biedak m, czowiek bardzo bogaty i z siebie

i z ony, — a tak nieszczliwy przez cae ycie. Wiotkim bowiem

chopaczkiem wybra si na wojn wgiersk i z tego powodu mu-

sia dugie lata przepdzi w tuactwie
;
par lat temu wróci, oe-

ni si i wielkie rozradowao si szczcie okoo niego — i ot, jak

') Akta rapperswiiskie. Ms.

Zygmunt Kaczkowski i jego czasy. 17
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sie to prdko, jak straszliwie skoczyo!..." — ,,W przecigu czte-

rech tygodni stracilimy czterech literatów: umar Stadnicki, Ba-

towski, Zubrzycki i obaczewski, botanik. Alex. Stadnicki — umar
w oryginalny sposób, jak onierz na polu bitwy. Dyktowa wa-
nie swemu sekretarzowi monografi Ziemi Lwowskiej, skoczy
i powiedzia te sowa: „Teraz pan poó punkt i id sobie z Bo-

giem, a nie przychod, a ci ka zawoa, bo ja jeszcze dzisiaj

edjedam i sam nie wiem, kiedy powróc". Z tem poszed do

drugiego pokoju, pad -- i odjecha, ale aeby ju nigdy nie wró-

ci. Oprócz znakojnitej nauki, by to czowiek niezmiernej zacnoci.

Potomek wielkiego rodu, wychowany w byszczcych dostatkach,

po bogatych niegdy rodzicach wzi tylko malek sched, przez

cae ycie y, jak czowiek ubogi — a nigdy nie mia najmniej-

szej goryczy w sercu, nigdy nawet chmurki na czole."

W nastpnym licie, z d. 1 lipca 1862 r.. donosi o mierci

swej matki, zmarej 8 czerwca, w pierwszy dzie Zielonych wi-
tek. Umara na raka. W kilka dni przyjecha ojciec do Lwowa.

Take cliory, puchn mu rce i nogi. Ziembicki i Longchamps ')

radz Lubie. Wspomina przytem o bolesnych stratach, jakie po-

niós. Kilka lat temu zmara 90-cio kilkoletnia jego babka, matka

ojca, a jpgo szczególna opiekunka. Dwa lata temu 8 lipca uuiara

siostra, a teraz matka.

W dalszym cigu radzi generaowi przenie si do Lwowa

i kreli nastpujcy obraz tego miasta, który nie bdzie zapewne

bez interesu :

„Lwów — pisze — ma obecnie do 100.000 mieszkaców

i naley do adniejszych uiiast drugiego rzdu. Czysto nie zosta-

wia nic do yczenia, chodniki i bruki wyborne, ogrody i prze-

chadzki publiczne bardzo pikne i utrzymywane bardzo starannie,

klimat agodniejszy ni w ytomierzu, powietrze w rodku miasta

mniej zdrowe, ale w ulicach tych, gdzie zwykle rodziny zamoniej-

sze mieszkaj, dosy czyste i wiee. Zycie jest tutaj daleko taii-

sze nieli w innych wikszych miastach, przynajmniej o poow
tasze nieli w Warszawie lub Wiedniu, tasze nieli w Krakowie

i prawie tak samo tanie, jak w Drenie, Monachium, albo Wene-

cyi. Z moich wasnych dowiadcze nie mog Wam poda przy-

kadu w cyfrach, bo mieszkajc tu w r. 1860 i 1861, nie trzyma-

maem kuchni swojej, a za to trzymaem koni wicej nieli ko-

niecznie potrzeba ; teraz za chocia trzymam dom z kuchni, to

^) Lekarze.



259

znowu przy nim prowadzi sie gospodarstwo rolne i ogrodowe,

które pokrywa wydatki. Ale z cudzych dowiadcze wycignem
tak skal, e kto wydaje 6000 f. rocznie, utrzyma si przyzwoicie

z on i dziemi : wydajc 8000 f., mona trzyma ekipa ; wy-

dajc 10 do 12.000 f. mona y bardzo wygodnie i piknie, wy-

chowywa dzieci starannie i utrzymywa dom dosy otwarty. Su-

ponuje si naturalnie rzdno ; lecz na to za to zw^ay trzeba,

e to s nasze banknoty, które s niskiej wartoci, tak, e rubel

sr. wart okoo 2 f. nasze. — Oo do tak zwanego towarzystwa, to

jest bardzo liczne i cigle sie pomnaa, bo coraz wicej szlachty

tu si buduje lub zamieszkuje. Towarzystwo to w ogólnoci byszczy

ogad i elegancj, lecz zreszt nie wielkiej jest wartoci we-

wntrznej
;

prawdziwej owiaty, cnót obywatelskich a nawet do-

mowych bardzo mao; cudzoziemszczyzny, lekkomylnoci, furfante-

ryi bardzo wiele: kobiety wprawdzie wyjarzmione z tej niemoral-

noci. jaka tu grasowaa niegdy, ale jeszcze zawsze lekkie i nie

pojmujce swych obowizków, modzie mska nie odraajca wiel-

kiemi wadami, ale zimna, drwica, bez zapau i bez wyksztacenia.

Salony ich s te chodne i nudne i prawie obce krajowi. Pomi-
dzy niemi jednak s domy czysto polskie, w których jest wiato
i ciepo. Do tych policzy trzeba dom XX. Sapiehów starych i mo-
dych, ])\). Alfredów Potockich, Alex. Fredrów i jeszcze kilka in-

nych — a tych jest tyle, e przecie, przyjemnych stosunków z wia-

tymi ludmi i zajmujcej konwersacyi nie braknie. Bomy warstw

rednich, czyli tak zwanej u nas intelligencyi, t. j. adwokatów,

prawników, lekarzy, profesorów i t. d. take nie daj podanych
resursów, bo jedne z nich s pene miesznych pretensyj, a dru-

gie znowu tak dalece bez pretensyi, e niejnasz w nich adnego
towarzyskiego poycia. Przyzna, niestety! potrzeba, e win tego

s gównie kobiety, których wychowanie w ogólnoci tutaj stoi

daleko niej, nieli we wszystkich innych prowincyach polskich.

Za to jednak mczyni tej warstwy s prawie wszyscy znakomicie

wyksztaceni, kndy co umie i dobrze umie. kady co widzia

i dobrze widzia — a jest ich przytem tak wielu, e ziomkowie,

przyjedajcy z innych prowincyj, kad to miasto pod tym wzgl-

dem najwyej ze wszystkich miast polskich. Kto tedy tutaj chc>'

y towarzysko, jakiekolwiek mie bdzie pretensye, zawsze potraii

je zaspokoi, bo chocia stan towarzystwa nie jest takim, jakimby

by móg, to wielka liczba osób je skadajcych, stawia kndego

w monoci wynalezienia dla siebie tak w wiecie eskim, jak

w mskim odpowiednich ywioów. Tak samo dzieje si z duchem.

17*
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który tu we Lwowie panuje. Jedna cze tak zwanej arystokrac\'i

jest wiat, pracujc, przystpn, skromn i bez przesdów.

W ich reku s prawie wszystkie publiczne zakady. Grupuj si
oni prawie wszyscy okoo Sapiehów. Druga cz tej arystokracyi,

niestety daleko liczniejsza, stoi na stronie od wszystkich prac po-

ytecznych i narodowych, nie zajmuje si niczem, jest pena uprze-

dze, pena cierpkiej ironii, jest prawie obc krajowi, ale take

tak samo obc rzdowi. Równie intelligencya i mieszczanie dziel

si midzy sob. Jedni z nich s powani i rozwani, pracujcy

w swoich zakresach, bez uprzedze i nienawici ; drudzy, peni go-

rczkowego zapau, krztajcy si cigle okoo czego, niespracowani

w swoich zabiegach okoo sprawy publicznej, ale optani uprzedze-

niami bez koca, peni zazdroci i nienawici, niepowcigliwi,

gwatowni, akncy cigle przewagi, niecierpicy cudzego zdania

i bijcy bezwzgldnie nietylko na tak zwanych arystokratów i ziein-

skich bogaczów, ale zgoa na wszystkich i na wszystko, cokolwiek

im si nie podoba. Pomidzy t ca ludnoci nieinasz waciwie
zorganizowanych stronnictw ani spoecznych, ani te politycznych,

ale kada kwestya dzieli j zaraz na stronnictwa, które z niesy-

chan niecierpliwoci uderzaj na siebie. Std widoczny jest ruch,

tartas i wrzawa, i naturalnie wieczny chaos wyobrae, uczu i po-

j. Jednake z tego chaosu moe si pomau co statecznego wy-

robi, bo tak dobrych chci, jak i zdolnoci nie braknie, ale brak

jeszcze spokojnej pracy, na której miejscu góruj niepowciagliwie

namitnoci. Zreszt cae to miasto jest niezmiernie ruchliwe i oy-

wione: na ulicach i w miejscach publicznych cigy ruch ludzi,

jedców i ekipaów ; z zaprowadzeniem elaznej kolei wzmaga si
take ruch w handki, przemyle i rkodzieach."

Po wzmiance o Sejmie, Eadzie miejskiej, Towarzystwach rol-

niczem i kredytowem, zakadach naukowych i bibliotekach, wreszcie

uatwionej komunikacyi, Kaczkowski koczy ten list obszerny so-

wami: „Oto nasz Lwów w czasie obecnym.-'

W licie z d. 1 wrzenia 1862 r. podaje szczegóy o gospo-

darstwie i cenach zboa, take o majcych si budowa kolejach:

.,X. Leon Sapieiia — pisze — wanie wróci z Lond3-nu. gdzie

udao mu si iiareszcie zawiza Towarzystwo w poowie z Angli-

ków, a w poowie z Modo -Woochów zoone, w celu wybudowa-

nia kolei od galicyjskiej granicy do Gaaczu. — O sobie donosi,

e wszystkie jego plany podróy rozbiy si. Narzeka, e czas nm
schodzi na próno. Pisa nie moe prawie nic, bo nie ma po temu

spokoju. T3'-]e tylko korzysta z czasu, e czyta, zbiera materyay
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dalsze do historyi XVIII, w., robi notatki, ukada jakie roboty

na przyszo."
W nastpnym licie z d. 7 padziernika 1862 r. opowiada

g-eneraowi o swym pobycie w Warszawie przed 2 laty. Nama-

wiano go wówczas do wygoszenia prelekcyi. Nie mona byo o tern

myle, bo by tylko na dni kilkanacie w Warszawie. Ale odpo-

wiedzia, e monaby wzi przed si „Historye owiaty polskiej"

i powiedzie 10—12 prelekcyi. — Podchwyci t myl Kraszewski,

a ..jak to 011 zawsze rczy do wszystkiego", owiadczy, e on by

mia o tem prelekcye. Kaczkowski nczyni mu par uwag, wymie-

ni kilka dzie w literaturach francuskiej i angielskiej, a nade-

wszystko zaleci ,,Histoire f/ei/rale dc la Cimlisation en Europ'"

(Tuizota. Kraszewski prelekcyi nie mia, „bo nie ma adnej wymowy.

a do tego niesychanie jest roztargniony i prdki", — ale napisa

za kilka tygodni xik p. t. „Historya eywilizacyi w Polsce".

„Prosz czyta, co napisa — dodaje Kaczkowski. — Bóg nie wie,

c-o i do czego podobne, jak dobrze powiedzia Bielowski : „z po-

gard tego wszystkiego, co od lat trzydziestu w tym przedmiocie

zrobiono"."

W tyme licie uala si na znaczne straty, poniesione na

„Gosie" i prosi o interwency, by mu wrócono rkopis „Kobiety",

aty móg go sprzeda w Warszawie. O sobie dodaje

:

.,Naturalnie jeszcze siedz i przy takich przyjacioach, jakimi

mnie P. Bóg obdarzy, mógbym nawet siedzie na wieki. Bo u nas

tak : powicenia wymagaj od kadego, jakby od Chrystusa Pana

;

jeeliby si kto tylko w poowie lub nie tak, jak im si podoba,

powici, to wart szubienicy — a jeli si powici, no! to si

powici, przepad i nikt o nim ju nie pamita i nikt nie ma so-

bie za obowizek przynajmniej jako mu uly, albo zmniejszy to

powicenie. Z tem wszystkiem powinniby mnie wypuci ju w tym

miesicu, bo w'anie dzi mija poowa zapadego na mnie wyroku.

Chodzi koo tego w Wiedniu X- Karol Jabonowski ; le chodzi,

a inni wcak^ nie chodz."

Myla jednak cigle o rozpoczciu jakiej wikszej pracy

literackiej i przypomnia sobie, e jeszcze w roku 1852 zamyla
o stworzenni powieci na tle konfederacyi Barskiej i zbiera do

niej materyay. Podówczas te otrzyma on od p. Wincentego Eo-

galiskiego ciekawe szczegóy, za które w licie, pisanym ze Zboisk

d. a czerwca 1852 r.'), z wylaniem dzikuje. „Musz panu —

'J Akta rapperswilskic. Ms.
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pisze — moj najwysz wdziczno owiadczy za te daty o p.

Tadeuszu i Kasprze Eogaliuskich. Tadeusz, Kasper, Ujejski te
i panna Ujejska, to ju najwyborniejszy przedmiot na pikn po-

wie i bdziesz Pan widzia", jakie to zajmujce si stanie, kiedy

si do tego dorzuci jeszcze kilkanacie osób, szlachty, dyssydentów

i par kobiet... Wypadek Sawy z Moskalami — powiada dalej —
doskonay, — jenera figura przecudowna i wanie taka, jakiej

chciaem. Polak, optymista, arystokrata, wierzcy w Austry, do-

skonale bdzie figurowa, a jeszcze lepiej podnosi sob warto
Tadeusza — i dlatego, e taki doskonay, moe go ani dotkn
w tej powieci, któr dzi pisz, aby go nie zmarnowa."

Proszc o dalsze jeszcze informacye, dodaje w kocu Kacz-

kowski : „To, co si w Paskim licie znajduje, jest dla ranie,

szperajcego ju od dwóch lat w historyach Konfederacyi, a nadto

dostateczne na caotomow powie; dwu i trzytomowe za wtpi,
aebym pisa kiedy, bo zwyczajnie bywaj nudne i nie mog mie
wykoczenia równego wszdzie : s bowiem albo zanadto rozwa-

kowane, albo tak scenami nabite, e jedna drug wyparowuje czy-

telnikowi z pamici i nakoniec prócz treci, nie pozostaje mu nic

w gowie. Moe si myl, ale tak dzisiaj rzeczy widz."

j^ie napisa wówczas Kaczkowski tej powieci. Natomiast

w r. 1858, jak to ju wspomnielimy powyej, wydrukowa „Anun-

cyat". osnut na tle konfederacyi Barskiej, „najbdniej — zda-

niem Juliana Bartoszewicza \) — przedstawionej", w której te zu-

penie nie korzysta z informaeyj o Tadeuszu i Kasprze Eogali-

skich. W celi wiziennej przypomniay mu si jjednak szczegóy

listu Wincentego Eogaliskiego. Chwyci tedy za pióro i d. 21 li-

stopada 1861 r. napisa do niego list nastpujcy-):

„Zapewne si pierwej bardzo wielu innych rzeczy spodzie-

wae, nieli listu z Karmelitów odemnie. Tymczasem nic niema

niepodobnego pod socem, zwaszcza jeeli przycinie konieczno.

Bez dugich tedy preludyów mam do Ciebie nastpujce dwie

proby

:

„Kilka lat temu l.iye askaw przysa mi listown notatk

o Twoim dziadzie Tadeuszu, o wystawionym i straconym puku

przez niego, wraz z jego teciem Ujejskim, o obozie Sawy pod

Jodow, o bitwie z Moskalami w Pilnie. "w miecie i w kociele,

1) Encykl. Powsz. Orgelbranda. Tom II., str. 940.

^) Udzielony mi uprzejmie przez prof. Uniw. Jagiell. dr. ('lirza-

nowskieffo. Ms.
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o rozkrzyowaniu i rozstrzelaniu Pilnieiiskiego Wójta, zreszt

o Twoim drugim dziadzie Kasprze, o majtkowych i familijnych

stosunkach obudwóch braci i t. d. Ja wtedy, uiajc jakie inne

roboty przed sob, doczyem do tych wiadomoci wszystko to,

co mi si dao do tego przedmiotu odszuka w xikach i reko-

pisraach, powizaem z niemi kilka jeszcze innych nieznanych do-

td szczegóów z czasów konfederacyi Barskiej, zoyem z tego

ca powie — i schowaem ad feUciora tcmpora. Teraz, kiedy

mnie tu zamknito, majc od razu pewno, e nie tak prdko si

wydobd, powziem zamiar zasi do napisania historyi Eoz-

biorów Polski, do czego od lat dziesiciu zbieraui materyay i mniej

wicej wszystko ju wyczerpnem Byeui pewny, e uii nic nie

przeszkodzi, bo chocia moja wasna biblioteka nie moe mi wszyst-

kiego dostarczy, co do tej pracy potrzebne, otrzymaem obietnic

tak od I^ielowskiego, jak z Biblioteki Pawlikowskiego, e mi ztaui-

td na zawoanie wszystkich broszur. xiek, map, gazet, a nawet

i rkopismów dostarcz, jakich tylko zadam. Tymczasem, stra-

wiwszy przeszo dwa miesice na pracach przygotowawczych, kie-

dym tych materiaów zada. Biblioteka Ossoliskich wprost od-

mówia, a l^jblioteka Pawlikowskiego zwleka z dnia na dzie bez

adnego powodu, co si take równa odmowie. Z niemaym tedy

alem musiaem wszelk myl nie tylko o tej, ale o kadej powa-

niejszej pracy porzuci, bo bez xiek historyi pisa nie mona.

e za do pisania Listów wnuka do dziadka albo dziadka do w:nuka

niema humoru w wizieniu, chocia nie )n-ak przedmiotu : nie pozo-

staje mi nic, jak tymczasem wróci znów do powieci. Otó posta-

nowiem spisa z wy w^spomnianych materyaów t ostatni z po-

wieci o konfederacyi Barskiej, a zapewne i ostatni z moich wszyst-

kich powieci. Ale tymczasem i w teni przedsiwziciu zasza nie-

spodziewana przeszkoda. Po uwizieniu mojem przez par dni nie

pilnowano dobrze mojego mieszkania, w skutek czego redakcyjni

chopcy porozkradali mi moje xiki i papiery. Jednoczenie pra-

wie, bo na dniu 1 lipca, wypuciem Bei-enic w dzieraw i ka-

zaem moje ruchomoci a zarazem i bibliotek przenie do Lwowa.

Ja nie pamitam ju dobrze, gdzie si ten fascykn znajdowa, czy

tu, czy na wsi; ale dzi ani pomidzy mojemi tutejszemi, ani po-

midzy tamtejszemi papierami nie mona go znale. Moebym ja

sam potrafi jeszcze go znale, bo niektóre szpargay z tego fasc}^-

kuu znalazy si; ale Twojege listu odszuka nie mona. Std

tedy proba do Ciebie. Co potrafie zanotowa raz, to zanotujesz

i drugi raz. — Jeeli tedy na mnie po staremu askaw, to sid
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i znotuj rai wsz3^stko, co wiesz o wy wspomnianyeh wypadkach —
a osobliwie o Twoich obudwóch dziadach Tadeuszu i Kasprze,

o stosunkach Tadeusza do Ujejskiego, o losie wysztyftowanego

przez nich pólku (sic !), a zarazem o ich stosunkach lamilijnych

i majtkowych. Kto na czem dziedziczj- ? kto kogo rodzi? jakie

majtki Tadeusz potraci? który mu si na kocu pozosta i t. d.

Gdyby za. móg si dowiedzie, jak si nazywa ów wójt w Pil-

nie (co przy bliskoci Pilzna od Ciebie i przy istnieniu zapewne

aktów tamtejszyci dowiedzie si m.oe nie trudno), toby mi wielk

ask wywiadczy. Jednak przy tem wszystkiem musz Ci jeszcze

koniecznie prosi o pospiech, bo ja tu ju do kilku dni reszty dat

do tego przedmiotu doszukam — a jeelib3^m mia co napisa, to

musz tak pisa, aeby mona z NRokiem druk zacz, bo inaczej

trudnoby mi byo do druku przystpi. Na kady tedy wypadek,

liczc na Twoj przyjacielska, uczynno, spodziewam si do pi-

ciu, a najdalej do szeciu dni. przynajmniej jakiej odpowiedzi od

Ciebie."

Czy na list ten otrzyma Kaczkowski odpowied? — nie wiemy.

To pewna, e i teraz owej powieci nie napisa. — W papieracli.

zoonych w Iwowskiera Towarzystwie historycznem 'j znajdujemy

spory manuskrypt, noszcy tytu „Zwizek Braterski", przy kocu
którego zanotowa autor : „Pisaem u Karmelitów we Lwowie,

w styczniu 1862." Praca ta do obszerna, obejmujca sto kilka-

dziesit stronic in rptorto bitego pisma, zostaa w znacznej czci
z pewnemi zmianami, skróceniami i uzupenieniami wydrukowana

w 1 tomie „Dzie Zygmunta Kaczkowskiego", jako przedmowa „Od

Autora". Jest to rozprawa o wartoci róde rkopimiennych

i ustnych trdycyj do históryi drugiej poowy XYIIL \\.~). Cz
ta zawiera, do zreszt pobien wiadomo o zbiorach Kuropat-

nickiego i Zakadu im. Ossoliskich, Podhoreckich, biblioteki Ja-

gielloskiej, aktach Bernardyskich i t. d., wreszcie mieci si tii

wywód o znaczeniu tradycyj ustnych. Druga cz tej pracy wi-
ziennej, obejmujca jeszcze trzydzieci stronic, cisem pismom

Kaczkowskiego skrelonych, zawiera niejako tumaczenie, dlaczego

on históryi konfederacyi Barskiej nie napisa pomimo posiadanych

materyaów i zachty takich ludzi, jak Karol Sienkiewicz, a prze

dewszYstkiem Mickiewicz.

'j Udzielonych mi askawie przez prof. Uniwersytetu Iwowsk.

dr. Ludwika Fiiikla.

-) Wydanie Józefa Ungra. Warszawa 1874.
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„Mickiewicz — pisze Kaczkowslii, — który rad pada myl
na te epok i w ogólnoci w uroczych j widzia kolorach, zf

wzgldu na jej history, tak mówi:
— ,.Kiedy. jak Polska powstanie, bdziem mie pikna hi-

storye rozbiorów. Ale dzisiaj nie atwa z tem sprawa. I Francuzi

nie mieliby takich historyj swojej rewolucyi, gdyby bya po niej

Francya upada. Aniby Thiers na to nie poradzi, ani sam Tacyt,

gdyby wsta z gi'ol:)U — bo w tych naszych czasach, gdzie góruje

7asada: i'7;//.s- roronaf ojma, tak w wiecie czynów, jak \n wiecie

myli, najlepsze chci, najwspanialsze a bezskuteczne usiowania,

adnego nie znajduj oddwiku. Wszyscy patrz w kolebki: na

groby ledwie kwiat rzuc i uciekaj czemprdzej. Uczucie tego ro-

dzaju pikna ju sie stpio — i trudno je bdzie obudzi, dopóki

wiat znowu nie przejdzie przez wielkie boleci, albo te w wiel-

kie nie popadnie zwtpienie... Ale niech w tamte czasy id poeci

:

tam wiele piknych, wiele wzniosych jest rzeczy. Tylko niechaj

z konfederatów Don Juanów nie robi, bo tem nie usu nikomu.'*

.,Bya to zapewme — dodaje Kaczkowski — przymówka do

poematu Sowackiego ,.Beniow'Ski", który jest modelowany poduu'

Bajronowskiego „Don Juana". — Mówi mi wreszcie wiele o ust-

nych podaniach, co mniej wicej samo da si zamkn w tych

sowach

:

— ..A osobliwie ywe jeszcze podania niech zapisuj i na

jiich si ucz. Jak te przepadn, i historya przepadnie — i bdziem

j wtedy sami tak pisa, jak o nas pisz Francuzi i Niemcy, co

ju si i dzisiaj wydarza."

Nie poszed jednak za tem zdaniem Kaczkowski, nie posu-

cha te rady Lelewela, który zaleca: ,Pisa co mona — a nie

trasowa si tem, e tu i ówdzie czego brakuje. Przyjdzie drugi

i trzeci i dopeni. Tak si tworzyy wszystkie historye."

A e za temi radami nie poszed, to oprócz braków pewnych

róde, a mianowicie wiadomoci o owoczesnych dziaaniach dy-

plomatycznych, skonia Kaczkow^skiego rónica, zachodzca pomi-

dzy jego zapatrywaniami na upadek Ezeczpospolitej polskiej.

a pogldami innych historyków na fakt upadku Polski.

Te zapatrywania swoje przedstawia Kaczkowski w obszernym

wywodzie, który jest jednym hymnem na cze niepoytego ducha

polskiego narodu.

Epok najniszego upadku Polski — przedstawia Kaczkow-

ski — jest epoka saska ; lecz wnet zaczynaj si coraz goniej

objawia myli o rozmaitych reformach tak spoecznych, jak poli-
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tycznych, których pierwszymi apostoami byli król Stanisaw Lesz-

czyski, obaj Zauscy. Konarscy, Czartoryscy i wielu innych. Dwi-
gaa si Polska wasnemi siami z upadku, a ztd wynika, e epoka

saska, chocia jest chwil niskiego upadku, jest jednak zarazem

chwil zbudzenia. Naród zacz si odradza, nie z mierci, nie

z swoich popioów, ale z wasnej krwi jeszcze obiegajcej po ca-

em ciele, z wasnego ducha, bdcego jeszcze w tern ciele przy

yciu.

To te gdy zasiad na tronie Stanisaw August, naród, clio-

< ia w swej wikszoci sprzeciwia sie jego elekcyi. widzc w nim

kreatur rossyjsk, ten naród, zajty myl swego odrodzenia, po-

godzi si z nim w okamgnieniu i skupi w okót niego, w prze-

konaniu, e pod kadym królem cel odrodzenia swego moe osi-

gn potrafi. To jeden z najpikniejszych czjnów, jakiemi poszczy-

ci si moe historya wszystkich narodów, to zarazem dowód, jak

gboko przejty by naród polski spraw swego odrodzenia. —
Bya to jednak krótka chwila piknych, lecz zudnych nadziei.

Stanisaw August odpowiada tylko dopóty swoim obowizkom,

dopóki to nie wymagao stanowczoci, energii i powicenia. Skoro

jednak tylko Rossya uknua pierwsz intryg polityczn przez pod-

budzenie konfederacyi Radomskiej, król z tej intrygi nie powag
i siln wol, lecz intryg si wyratowa, a naród, widzc to, los

swój wasnym poruczy siom — i podniós konfederacy Barsk.t.

Z pozoru konfederacya ta zdaje si by ostatnim czynem

umierajcej Polski, w rzeczywistoci jednak jest pierwszym kro-

kiem Rzeczypospolitej polskiej, dwigajcej si wszelkiemi siami

z upadku. Obudz ona ducha wolnoci, równoci, braterstwa, ofiary

i powicenia, obudz ducia wiary we wasne siy, obudz ducha

„narodowego powstania, aeby wcieli si w naród i sta si jego

gównym czynnikiem a po dzie ostatecznego zwycistwa". Roz-

patrzona jednak w swej czci materyalnej. jest to spray.a naj-

nieszczliwsza. Pena najszlachetniejszych uczu i zadziwiajcych

czynów odwagi, bya wszake naj lekkomylniej poczta, opieraa

si na samych zudzeniach, prowadzia swe sprawy tak dyploma-

tyczne, jak i wojenne z niepojt czstokro nieudolnoci. W oder-

waniu przeto jest ta konfederacya bardzo smutnym obrazem, a po-

cigna za sob pierwszy rozbiór Polski.

A jednak naród pognbi si nie da. W adnym narodzie

nie widzimy tak gorcej, wytrwaej, niezmordowanej pracy we-

wntrznej, jaK w uszczuplonej Polsce, w cigu lat omnastu, które

nastpiy po pierwszym robiorze. Kiedy konfederacya Barska nie

1

I
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moga przez 'caych piec lat swego trwania tyle siy wydoby,
aeby w granicaei caej Rzeczypospolitej jednoczenie postawi
przynajmniej 15.000 onierza pod broni, to w r. 1793 pastwo,
o trzeci cz umniejszone, bez adnych wysile i hase rewolu-

cyjnych, wyprawio 45,000 wybornego onierza przeciwko Moskwie.

Po drugim rozbiorze, utraciwszy wicej nieli trzeci cz swego

obszaru, naród przecie na duchu nie upada, przeciwnie nawet,

siy jego materyalne stosunkowo znacznie si wzmagaj. Kociuszko,

podniósszy sztandar insurekcyjny w Krakowie, „móg zaraz stan
na czele znacznych zastpów, móg stacza nawet bitwy zwyci-
skie". „Nie upadajcy to naród, który tak wstaje!" —woa Kacz-

kowski. — Ale nie byo w nim tej samorzutnej, moralnej siy,

która si wciela w jednego lub kilku stworzonych przez siebie lu-

dzi ; wadza si cigle dzielia i chwiaa, a w obec przemocy ze-

wntrznej Polska ulega ostatecznemu podziaowi i jako pastwo
istnie przestaa.

Na tern si kocz zwj^kle dotychczasowe historye Polski,

..bo dziejopisarstwo w ogóle chodzi jeszcze cigle w okowach

idei Pastwa". Z pod tej idei powinno si przedewszystkiem wy-
jarzmi dziejopisarstwo polskie i „naród postawi na pierwszym

planie". Pomimo upadku pastwa naród yje i nie ma ,ani chwi-

lowego wytchnienia w tych wielkich, niespracowanych, niezmiernie

rozgazionych usiowaniach swoich ku odzyskaniu niepodlegoci,

usiowaniach, zacztych w poowie XVIII, wieku, a idcych do

dzi dnia". Powstae na gruzach polskiego Pastwa Ksistwo War-

szawskie nie potrzebuje te wcale nowych si dla siebie wyrabia;

znajduje do wszystkiego ju obrobiony materya: armi gotow,

ludzi do administracyi i sdów gotowych, skarb w oka mgnieniu,

naukowe zakady i szkoy pod rk. Tak samo póniej w Królestwie

kongresowem widzimy niebawem prac skrztn, administracy

wyborn, wzrastajce rolnictwo, przemys, fabryki, rkodziea. Duch

narodowy objawia si z ca potg w obywatelskich cnotach i po-

wiceniach. Maa armia polska staje si nieporównanym wzorem,

przedmiotem naukowych pielgrzymek dla wojskowych staego ldu.

W tem maem Królestwie kongresowem budzi si wraz z poczuciem

siy poczucie obowizku odzyskania niepodlegoci. Powstanie Li-

stopadowe, po dziesicio- miesicznym boju, upada, nie wskutek

braku zapau, walecznoci lub powicenia, lecz znowu z powodu

V)raku tej samorzutnej siy moralnej, która w jednym lub kilku

ludziach skupia ca cnot, rozum i wol narodu. — Z tego pow-

stania, pomimo klsk ogromnych, odniós naród t korzy, e si
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„wstrzst jednoczenie we wszystkiclj swych czciach i przerzuci

si w nowe stadyum swego rozwoju". — „W lat kilkanacie ogromne

robi postpy na drodze nauki, rozkwita najpikniejsz, jaka kiedy-

kolwiek si pojawia na ziemi, poezy, tworzy niezmiernie bujn
literatur. I stao si. e w chwili obecnej ..kada z wikszych

prowincji polskich ma daleko wicej wiata i ciepa, posiada da-

leko wicej materyalnych zasobów i moe daleko wicej zdolnycli

do kadej pracy wystawi ludzi, nieli caa Ezeczpospolita w któ-

rejbd dobie za Stanisawa Augusta".

Cokolwiekby mona ze stanowiska cisej krytyki zarzuci

powyej streszczonemu pogldowi, to jedno zaprzeczy si nie da, e
natchno go Kaczkowskiemu gorce umiowanie Ojczyzny i wa-
>inego narodu.

Dziwny zaiste los sprawi, e w rok zaledwie póniej ten

czowiek, który w ciszy celi wiziennej rozpamitywa tak mionie
dzieje swego narodu, pomówiony o zdrad kraju, skazany za szpie-

gostwo, wyjecha musia za granic, jako — banita!

Pogld swój zamyka autor wyraeniem przewiadczenia, e
..naród taki. który pomimo podziau i rozerwania cigle jednym

i niepodzielnym tchnie duchem — musi koniecznie w pewnej epoce

uró do takiej potgi, która go wyswobodzi z narzuconych mu
wizów i sporzdzi odpowiednie dla stanowisko na karcie euro-

pejskiej".

Jestemy oto w przededniu tej wanie epoki...

Dlaczego jednak Kaczkowski nie napisa historyi konfederacyi

Barskiej ? Powód tego wyjania w nastpujcy sposób

:

„Konfederacya ta jest pierwszem. bardzo jeszcze slabem, nie-

dokadnie odkutem i jeszcze star rdz przesikem ogniwem tego

dugiego acucha usiowa narodu ku odzyskaniu niepodlegoci,

który si kuje do dzi dnia. W zwizku z tym acuchem ma ona

wielkie znaczenie dziejowe i przedstawia czyn ywotny, peen wie-

lostronnego zajcia. Ale jako fakt luny traci niemal cae swoje

znaczenie, musi si zniy koniecznie do prostej historycznej po-

wieci, a co gorsza, przedstawiona sumiennie, nie moe innego,

jak tylko smutne pozostawi po sobie wraenie..."

Po takim obszernym ustpie znajdujemy zupenie niespodzie-

wanie zapowied nowej powieci nieczujowskiej, która, niestety,

nigdy napisan nie zostaa. Powiadamy, niestety, bo powie ta.

wedle tej zapowiedzi, moga by naprawd zajmujca.

Oto, co czytamy przy kocu tego rkopisu liaczkowskiego

:
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„Znajduj jednak pomidzy terai materyaami jedn wiado-

mo, która, jak sdz, nietylko budzi cokolwiek .wyszego rzdu
zajcie, ale nawet z powodu swej historycznej wanoci nie po-

winna w notatkach pozosta.

„Jest to podanie dotychczas nieznane : podanie o sprzysie-

niu prtriotycznem, które pod nazw „Zwizku Braterskiego jeszcze

w roku 1758 Andrzej Mokronowski zawiza w Dukli, w które

bardzo wielu nietylko do najziiamienitszych. ale nawet i do naj-

niszych warstw nalecych ludzi pociga' i które zrazu na wielkie

si rozpostaro rozmiary. „Zwizek" ten jest ju z tego wzgldu
niezmiernie zajmujcym, i by pierwszera sprzysieniem obywa-

telskiem na ziemi naszej, nie uywajcem utartej od wieków na-

zwy „Konfederacyi", a zarazem pierwszym rewolucyjnym objawem

Polski, budzcej si z Saskiej otrtwiaoci
; jednak jeszcze daleko

wicej zajmujcym czyni go ta okoliczno, i by opartym na zasa-

dach wolno-mularskich i by zawizanym wanie przez tego Mokronow-

skiego, co potem tak wan odgrywa rol w pocztkach Konfede-

racyi Barskiej, które to szczegóy bardzo jasne rzucaj wiato na

niektóre tajemnice tej sprawy, jeszcze nie rozwizane do dzi dnia.

Nakoniec nie jest i to bez historycznego zajcia, wiedzie, jak duch

rewolucyjny u nas trafia na samym wstpie na te ywioy, na

których si odtd coraz wicej opiera, jakiemi ju wtedy chodzi'

drogami i jak si potem przewali w te same okolice kraju, gdzie

odtd tak wiele najrozmaitszych powsta wybucho i gdzie zarazem

przepowiednie ludowe naznaczaj miejsce ostatecznej walki pomi-
dzy Polsk a jMoskw, pomidzy europejsk owiat z azyatyckiem

barbarzystwem.

„Wiadomo o tym „Zwizku" mam najprzód z rkopimien-
nych zabytków historyi Wolno -mularstwa w Polsce, które si do

mnie w fragmentach wanie te lata obejmujcych dostay, — po-

wtóre ze Statutów polskich wolno -mularzy, ku niemaemu dla na&

zdziwieniu po niemiecku pisanych, i listów odnoszcych si do tej

sprawy, jakie si zachoway w rodzinie Zgierskich, — nakoniec

z listów prywatnych obudwóch Mniszchów, Potockich, Krasiskiego,

(Jetnera (Kaczkowski pisze: „Cettnera"), i wielu innych, którzy

bd sami do tego sprzysienia naleeli, bd o niem wiedzieli

i jego sprawom suyli,

„Wiem o tem, e wiadomoci te nie wyjaniaj jeszcze tak

'lokadnie tego przedmiotu, jak tego wymaga cisa historya. Ro-

zumiem nawet, i przedsiwziwszy poszukiwania systematyczne,

niejeden szczegó tej sprawy daby si wywieci dokadnie, który
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ja musze w mgach pozostawi. Mam bowiem sam niektóre wska-

zówki, które mnie nauczaj, gdzie i co ciaob}' si prawdopodobnie

odszuka. Wiem zreszt pewnie, e . p. Jdrzej Moraczewski, za-

wczenie zgasy autor „Dziejów Ezeczypospolitej polskiej", posiada

rkopism caych dziejów Wolno -mularstwa w Polsce, który, jak

mniemam, nie musia zagin; a co waniejsza, e mia take ja-

k o tym „zwizku" wiadomo, której lad pozostawi w „Staro-

ytnociach polskich" (Tora II. Art. Wolno -mularstwo). a któr

zapewne z tego rekopismu wyczerpn. Któ zreszt wie, jak wiele

jeszcze innych tego rodzaju rkopimiennych historyi daoby si

odpyta? — Lecz w naszem rozerwaniu, jak w ogólnoci tego ro-

dzaju poszukiwania s utrudnione do tego stopnia, i nie mona
ich nigdy za zupenie skoczone uwaa, bo niemal kada chwila

co nowego wykrywa: tak jeszcze trudniej mnie dzisiaj poszuki-

Avania za bliszemi szczegóami tego „Zwizku" prowadzi dalej —
z za kraty...

„Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak stosujc zdanie Le-

lewela do tej roboty, „da, co mona", — a dopenienie dalszemu

pozostawi czasowi.

„Nie mogc jednak z tego, co jest. zoy dokadnegg obrazu

tej sprawy, odpowiadajcego warunkom cisej nauki, sdz, i
zrobi najlepiej, jeeli materya ten przenios na pole sztuki.

„W tym celu dopeniam go: najpierw wypadkami z czasów

Konfederacyi Barskiej, na które duch tego , Zwizku" bezporedni

wpyw wywar, a o których blisz wiadomo znalazem bd
W' materyaach wy wymienionych, bd w ródach do Konfede-

racyi powszechnie znanych : powtóre dalsz history ycia osób

„Zwizkowych", do czego mi znów za materya posuyy, po cz-

ci ywe jeszcze tradycye mieszczaskie miasteczek Pilznieskiego

powiatu, gównie za tak pisemne, jak i ustne podania, odnoszcej

si do ówczesnej historyi Województwa Sdomierskiego. a przecho-

wywane w rodzinie Rogaliskich, jednej z najznamienitszych w tem

Województwie.

„Z tego wszystkiego — bardzo mao, nic prawie nie dodajej

od siebie, owszem, trzymajc si cile róde i poda ówczesnych

skadam niniejsz powie, która, chciabym, aeby nie bya mie-

rzona okciem opinii dzisiejszych, ale aeby przeniosa suchaczj

sercem i duchem w te czasy, które przedstawia: dlatego te sar

zrzekam si gosu, a opowie za mnie te rzeczy po staremu Im(

Pan Nieczuja — i opowie je w sposób taki, w jaki si na ni(

podówczas wiatlejsi i lepsi ludzie zapatrywali."
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Na rkopisie, bez podpisu, czytamy u spodu:

„Pisaem u Karmelitów we Lwowie

w styczniu 186:2."

Znajdujemy równie w tej pomiertnej pucinie dwa odrbne
trótkie pocztki powieci p. t. „Wojtowicz" Pilznieski". Pierwszy

liczy trzy stronnice cisego pisma Ivaczkowskiego i nosi nazw:
..Rapsod AYOJenny" : drugi liczy tyle stronnic i nazwany jest

..Fraszk z opowiadali Im Pana sieczni".

Pierwszy fragment, tchncy smutkiem starca, którego nowe

pokolenie ju nie rozumie, zawiera do surow krytyk Konfede-

racyi Barskiej, a e si przytem odznacza zaletami stylu, przyta-

czamy go przeto w caoci

:

„Niemasz nic smutniejszego, jak by starcem w dzisiejszyci

czasach. Pidziesit lat wojen, prowadzonycli broni elazn i umy-

sow, uczynio to. e nowy naród osiad na nowej ziemi. Z da-

wiipgo pastwa zostay pod kadym wzgldem tylko ruiny i zgli-

szcza. Nad szkieletami starycli zamków i grodów unosz si szkie-

lety starych opinii i wyzna. Niektóre z nich bywaj wywlekane

stamtd na pomiewisko akom i swawolnikom, inne, przystrojone

w teatralne koturny, odgrywaj komedye dla wynarodowionej i bez-

bonej gawiedzi. — starzec tylko biaowosy z przytpionym wzro-

Mem i trzsc si gow, w wypowiaej czapce i wytartym u-
panie, uklka czasem pod temi witemi murami i zoywszy rce

w pokorze, oddaje tam cze dawnym Bogom narodu, dla których

niemasz ju nigdzie kocioa...

„I tak modlcego si obskakiij go czasem wsate pacliolta

nowego wieku, przypatruj mu si, skacz okoo niego, szarpi go

za pas i za upan i mówi: „Starcze! powiadaj nam co, bo nam
si nudzi."

„I dobroduszny starzec koczy z popiechem modlitw, egna
si krzyem witym, usiada na omszonym kamieniu, wystajcym

z ruiny i powiada powieci. Zgromadzona rzesza, oczy wlepiw^szy

w niego, sucha go zrazu ciekawie, powtarza sobie iego sowa,

dziwi si jemu, e zna wszystkich jej ojców i dziadów... Starzec

si zapaa i mówi bez przerwy, jemu si zdaje, e uwiziwszy ich

oc-zy i uszy przy sobie, uwizi zarazem i serca... i gos jego pod-

nosi si coraz wyej, biaa czapka si zawiesza na prawem uchu.

. wycigaj si rce, w' ty odlatuj wyloty... Lecz wkrótce dostrzega

^)n poniewolnie, e sueliacze jego miej si tam, gdzie on l»y

paka, gdyby mia jeszcze zy w piersiach, inni zasie udaj lito

i wspóczucie nad tem, z czego si miano po wszystkie czasy. —
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i pokazuje si jawnie, e suchaczów do mówcy nie wie serce,

tylko oko i ucho. Wtedy nagle starcowi urywa sie mowa, gowa
jego opada na piersi, oczy wlepiaj sie w ziemi, a z jego ust po-

bielaych wymykaj si sowa: JBarharus hic ego sum, quia non

iutelligor illisl

„Po takiem w^yznaniu nie powinienby on ju ani ust swoich

otworzy, ani spojrze nawet w te stron, gdzie po bezdroach

Ijldz nowych pokole gromady; tylko zamkn si pomidzy
cianami swojego starego dworku, owin si w ostatki wypowia-

ego upana, owin sie w stare modlitwy swoje i tak czeka

w spokoju, póki anio mierci nie uderzy brunatnem sweiii skrzy-

dem w jego oa wezgowie, mówic: „Czasy twoje si dopeniy
;

chod, zawiod ci do onej marmurowej pocieli, w której pi
tw'oi hetmani i rotmistrzowie."

Jako z takiem postanowieniem w luyli i ze sowami : Bar-

harus sum na ustach, koczy on zwykle swoje opowiadania... Lecz

kiedy noc duga i bezsenna pochonie jego myli smutne i czarne

przeczucia, i jasny dzie soca wybieli pochmurn dusz jego,

a wieczorem poczn si po staremu jawi okoo niego ciekawe

twarze suchaczów: to staruszek znowu usiada na swoim ulubio-

nym kamieniu, z mioci spoglda na rzewe swego rodu gazki
i zapominajc tak o wczorajszych zwtpieniach, nowe z siebie

wysnuwa powieci...

„Otó dziao si to, jeeli mnie pami nie myli, trzeciego

roku naszej Konfederacyi. Ja, — zaprawiwszy si ju cokolwiek

w ryeerskiem rzemiole, w owej niefortunnej bitwie pod Hoszo-

wem, w której Ezeczpospolita utracia jednego z najprzedniejszych

rycerzy swoich, pana Franciszka Puaskiego (Ivaczkowski, jak to

ju zaznaczylimy, stale pisze bdnie to nazwisko: „Pua?rski",

gdy ono brzmie powinno : z Puazia Puaskij. i dostawszy potem

dobre od Moskw'y pod Ohyrowem poczstne. — osiadem w domu

i, Panie Boe mi to odpu! niepomau nos spuciem na kwint.

Mój ojciec nawet, który natyrawszy si dosy po suSjach u po-

stronnych potencyi, nietylko za piknego onierza, ale nawet i za

gbokiego polityka by miany w ssiedztwie, powiada mi z wszelk

pewnoci: e sprawa ta, lubo najpikniejsze ma cele, jednak tak

le jest poczta i tak le prowadzona, e szkoda za ni prze-

lewa i jedn krwi kropl. W istocie te dziwne to si rzeczy ju
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dziay natenczas. Kraj cay by w zamieszaniu okropnem, nie ro-

zumiay si pomidzy sob pojedyncze powiaty, najpotworniejsze

wieci obiegay prowincye, przelatyway jak chmury pdzone wi-

chrami porozpraszane oddziay to Moskwy, to Regalistów, to Kon-

federatów, uciekano, goniono si i bito po wszystkich miejscach,

nie byo zjazdów, ni sejmików^ ni sdów, a podczas kiedy tu i ów-

dzie stay puste i porabowane kocioy, popalone wioski i dwory

szlacheckie w ruinach, podczas kiedy nieprzyjaciel jak gdyby sza-

racza spada nagle na cae krainy, wybiera kontrybucye, wypró-

nia szpiclirza i obory i nieraz jeszcze si pastwi nad szlacht

niewinn: panowie dowódcy si kócili pomidzy sob o komendy
i konsystencye, i usuwajc si zrcznie oczom nieprzyjaciela, wy-

niszczonych i ogodzonych swych braci nowym przygniatali uci-

skiem. Przy tej zgrozie jednak i gwatach wszechstronnych, któ-

remi z pomidzy swoich gównie si natenczas odznaczali Bierzy-

ski, Kossakowski i kilku innych partykularnych dowódców, którzy

z maemi oddziaami otrowali po kraju, zawsze w niepokalanej

czystoci i sawie utrzymyway si imiona Puaskiego, Sawy, Za-

remby, Potockich i znowu wielu innych, którzy gód nieraz zno-

szc i ndz, w ustawicznej przecie rewerencyi przed sob trzy-

mali tak Moskw jak Regalistów i maemi siami bijc bitwy

ogromne, roznosili przez to po kraju cakiem inne wyobraenie

o siach konfederacyi, nieli to, które odpowiadao prawdzie. My
szlachta, na prowincyi siedzca, nie mielimy wprawdzie regular-

nych ralacyi o tem wszystkiem, co si gdzie dziao natenczas, ale

jednake, jak kade wiksze nieszczcie, tak te i kade sawniej-

sze zwycistwo dobijao si do uszu naszych zawczasu. Owó tedy

i wtenczas przysza do nas wie pewna, e pan Puaski, pozbie-

rawszy wszystkie drobniejsze konfederackie oddziay, które si b-
kay po Wojew^ództw^ach Krakowskiem i Sandomierskiem i opano-

wawszy wszystkie mae forteczki i zamki w tych okolicach si

znajdujce, kusi si o zamek Krakowski i all)o go ju wzi, albo

hida chwila go wemie. Wiadomo ta uczynia wielkie na mnie

wraenie, jako zaraz odezwaa si we mnie chtka pobiedz tam

rake i przyczy si do tych liufców nielicznych lecz niezmordo-

wanych i codzie now saw si okrywajcych.

„T myl moj powiedziaem natychmiast ojcu, ale ojciec

zrazu ani sobie mówi da o tem. Ja trwaem statecznie przy swo-

jem i codzie nowe wynajdowaem powody, któremi przemawiaem

do niego, ale to nie pomogao. Starzec ten nie mia wiary w t
spraw i nie byo ju tego argumentu w ludzkim rozumie, aeby

Zygnnint Kaczkowsi; i i jogo czasy. 1'5
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go do niej przekona. I bybym go pewno nigdy ju nie przeko-

na, gd3^by nie to, e mi sam czas w tern dopomóg. Niebawem

bowiem rozesza si wie pewna, e zamek Krakowski ju jest

nbieony przez naszyci i e siy pana Puaskiego wzmogy si do

dwunastu tysicy. To te zaraz zamkno usta mojemu ojcu, a na

drugi dzie potem miaem ju pozwolenie wyrane pójcia do Kon-

federacyi.

„Zwoaem tedy czemprdzej krawców i kazaem w skok szy

mundury, sam ujedajc tymczasem konia i sposobic bro nale-

yt, — a nim tydzie przemin, wszystko ju byo tak dla mnie

jak i dla moich ludzi gotowe."

Na tem koczy si pierwszy fragment. Drugi urywek powie-

ciowy, to opowiadanie Nieczui z tyche samych czasów, a wpro-

wadzajce czytelnika bez adnego wstpu od razu in niedias rcs.

Eozpoczyna si on od sów

:

^Onego czasu cignem tedy znowu do Konfederacyi — a je-

cha za mn wierny mój suga Wegrzynek, Serednicki wyrostek

i czeladniczek rymarski."

Towarzyszyo te Nieczui dwóch szlacieiców ruskich z Tera, —
braci rodzonych Terleckich. Oddziaek ten chcia przedosta si do

Krakowa, a pragnc zasign jzyka i zbada, w jaki sposób naj-

bezpieczniej mona byo tam dotrze, zatrzyma si w pewnej wio-

sce niewielkiej. Nieezuja wszcz narad z Terleckimi, gdy oto

„nagle daa nam si sysze — czytamy dalej w manuskrypcie —
jakby jaka muzyka, tu gdzie niedaleko. Spojrzymy przed siebie,

a tu wprost ku nam idzie droyn jaki czowiek grajcy, a pra-

wie dziwne to byo zjawisko. By to bowiem czek mody i pra-

wie jeszcze pachol, do mierny wzrostem i wiotki w sobie, twarz

mia niezaronit i bia, jak gdyby panna, a jasne w^osy spy-

way mu w gstych kdziorach na plecy. Na sobie mia, pomn
to dobrze jak dzisiaj, kurtk jasno -zielon wenist, jak gdyby

z muzubasu uszyt, pasem by przepasany czarnym ze klcej

skóry, buty wielkie niby myliwskie, albo te i rycerskie, u boku

krótki w czarnej pochwie jatagan, — a majc na tamie zawieszony

przez plecy teorban, szed i gra sobie.

,.Obaczywszy nas, przesta gra. zatrzyma si chwilk, a po-

tem zblia si ku nam jakby troch niemiao.

„Spojrzaem tedy na Terleckiego i rzekem:
— Ano to dziwny jaki muzykant, wanie jakby jaki tri

liadur albo menestrel. — A na to Terlecki

:
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— Widzi mi si raczej prosty teorbanista. jakich niemao

na Ukrainie; eby jeno nie szpieg moskiewski.

„A wtem ów modzieniec zbliy sie ku nam, a przypatrujc

si nam dosy pilnie, pokoni si, mówic:
— Niech, bdzie pochwalony.

— Na wieki wieków, — odpowiedziaem, pytajc zaraz: —
a dokd to Pan Bóg prowadzi ?

„Spojrza tedy jeszcze raz na mnie i odpowiedzia z westchnie-

niem :

— Ot, tak w wiat, mój panie askawy, gdzie mnie oczy

ponios.

— Za czem-e w wiat, jeli wolno zapyta? czy za sub,
czy te za innemi sprawami ?

— Ej, nie mam ja Panie spraw adnych nigdzie, dobraby

bya teraz dla mnie i suba.
— A ! to o sub teraz nie trudno. Mona suy Panu ja-

kiemu, mona te przyj obowizki i lepsze ni suba Paska,

bo mona suy krajowi, do czego droga otwarta kademu a oka-

zya nie trudna, bo i zaraz by moe. Ale powiedz-e mi najpier-

wej, kto jeste?

— Jestem Panie, — rzek na to, — syn Wójta Pilznie-

skiego, a imi moje Kasperek.

— Syn Wójta Pilznieskiego !
— powtórzy z niedowierza-

niem Terlecki, to to W^ójt w Pilznie musi si mie nie le, ba

i lepiej ni inni. nie staby go byo na wyywienie wasnego

dziecka ?

— O! juci go sta pewnie i dobrze, bo fortuna jest suszna,

mao nie najwiksza na cae miasto ; ale to co innego...

— Jakto co innego? — spytaem na to, — bo Wa si ja-

ko tumaczysz nieregularnie. Czemu opucie dom ojcowski ?

czy ci ze wypdzono?
— A juci pewnie, e wypdzono, bo inaczejbym tutaj nie

by...

— Któ ci wypdzi? czy sam ojciec?

— A juci ojciec.

— A to to, panie bracie, musiae co grubo przeskroba.

bo ojciec nie zaraz wypdza swojego syna z domu, a jeszcze do

tego tak prawie z niczem, jak owo ciebie. Có tam wic przeskro-

bae?
— Moem co przeskroba, a moe i nie, — odpowiedzia

Wojtowicz, — bo to rónie bywa na wiecie, ale choby tam

18*
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komu i co zego wydawa sie mogo, ja przecie zawsze sumienie

mie bd czyste i przed Panem Bogiem si o to nie boj.

— Bywsi i to czasem, — rzekem ja na to, — e si co
komu przywidzi, a zwaszcza starym, którzy-to zwykle s podej-

rzliwi; ale-by to bya rzecz prawie cudna, eby ojciec dla samej

podejrzliwoci mia a syna wypdzi z domu. .Jako gdyby to

tylko bya podejrzliwo, toby si na to dao atwo poradzi. Po-

wiedz mi tedy, co to byo takiego, a moe te i ja co poradz. —
A na to Terlecki

:

— Ej ! co tam Waszmo bdziesz si miesza w sprawy cu-

dze; mamy my nasze waniejsze na gowie. — Powiedz-no nam
raczej, panie Wojtowicz, co si tam dzieje w Pilznie? Gzy prawda,

e tara Moskwy jak pszczó w uluV...

— O! bodaj i nie wicej! Pó regimentu piechoty ju stoi

w miecie, a jeszcze wci nadcigaj drudzy.

— A skd-e cign?
— Wszystko to od Tarnowa.

— A Konfederaci dawno tam byli?

— Trzy dni temu byo ich jeszcze kilkunastu z puku Pana

Pogaliskiego, ale na wie o Moskwie, wyszli natychmiast

z miasta.

— A nie wiesz Wa, dokd poszli ?

— Poszli gdzie w t stron, pewnie do Pana Sawy.

— Jakto ? albo Pan Sawa tutaj ?

— Pan Sawa jest std o pótorej mili w Jodowej, tam stoi

obozem, o czem te wszyscy wiedz i tak si spodziewaj, e albo

on tu na Moskw teraz uderzy, al))0 moe i Moskwa rzuci si ku

niemu."

Na tem si koczy ten drugi fragment. Snad na wicej nie

starczyo panu Nieczui ju gosu. Mia si on dopiero odezwa
raz jeszcze zgrzytem w „Tece Nieczui". Zamiaru pisania dalszego

tej powieci zaniecha Kaczkowski, czy to z braku odpowiednich

informacyj, co do braci Eogaliskich, których w licie si doma-

ga, czy te z braku zapau dla sprawy Konfederacyi Barskiej,

któr widocznie surowo ocenia.

Oprócz proby o iuformacye, co do tej zauiierzonej powieci,

wyrazi Kaczkowski jeszcze inn, cile osobist, prob do Roga-

liskiego, w przytoczonymi powyej licie. Jak ju wspomnielimy,

sprawa jego w tym czasie, wskutek odwoania si. miaa by roz-

strzygnit w Trybunale- najwyszym w Wiedniu. — Kaczkowski

iibawia si zego oljrotu sprawy, e w Wiedniu wyrok wyszego
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stlu krajowego potwierdz i e dla niego pozostanie „przykra

alternata, t. j. albo siedzie, albo podawa o ask Cesarsk".

Otó w takim razie Kaczkowski sdzi, e mógby mu by pomoc-

nym lir. Starzeuski i)
i prosi Rogaliskiego o wstawiennictwo.

Ualajc sie, e posowie polscy nic dla niego uczyni nie chcieli.

..uwaali bowiem, e toby ubliao ich stanowisku, gdyby si o tak

jua rzecz, jak jego wolno, iidaw^ali do Cesarza" — i skarc
si dalej, e z 72 zaoycieli ,.Gosu", którzyby mogli take inter-

weniowa skutecznie, zostao tylko dwóch przy nim: ks. Adam
Sapieha i Rodakowski. dodaje: „Sapieha do Cesarza i nie móg.
bo od czasu deputacyi jest tam nie dobrze widziany i tylkoby móg
spraw popsu — a Eodakowski za mao ma wpywu, aby móg
innych pocign za sob..."

W dalszym cigu pisze: „Adam Sapieha i Eodakowski po-

jad wtedy (t. j. w czasie, gdy sprawa rozstrzyga si bdzie) do

Wiednia, ale oni sami u dworu nic nie zrobi. Co inni wtedy

zroh? co zrolii X. Leon Sapieha? nie wiem: ale nie mog si
po nim niczego spodziew-a, bo on, jak najlepiej pooony u dworu.

]nóg i teraz wszystko sam zrobi — a nic nie zrobi, chocia ja

dobrze karku za niego nadstawiaem, kiedy szo o wybory. Skrzy-

ski wpad, jak kamie w wod i ani wiem, co si z nim dzieje.

Inni to samo. Jest to zreszt pooenie takie, e u Cesarza tylko

tacy co mog wyjedna, którzy tam maj wzicie. Std jestem

zdania, i niemao by w takim razie móg by pomocnym Starze-

ski. On i sam ma pozycy po temu i potrati wpyw wywrze na

drugich... Dlatego prosibym Ci, aeby by askaw przy sposo-

bnoci, objaniwszy Starzeskiego, o co rzecz idzie, wyrozumie

z niego, czy w danyui razie byby skonnym do takiej instancyi,

czy nie?"

Jak ju powyej zaznaczylimy, wiedeski trybuna najwy-

szy zagodzi kar wizienia na lat dwa. — AV tym czasie jednak

zdrowie Kaczkowskiego zaczo szwankowa. Estreicher zanotowa

w swoich zapiskach :

^Uty ogromnie w wizieniu. Doktor lka si pucliliny,"

Przytem dodaje : ..Pisze dzieje spisków w Galicyi, ale to mu nie

M Prawdopodobnie Kazimierz, tajny radca, pukownik, czonek

doywotni Izby Panów, regimentarz puku Krakusów. Przez swoja

babk Maryann z Rogaliskich, on Piotra Starzeskiego, córk za
Filipa Ro,a'aliiiskiego, owczego, Pilznieskiego, by Kazimierz hr. Sta-

rzeski spokrewniony z Rogaliskimi. Dlatego te zapewne prosi Kacz-

kowski Rogaliskiego Wincentego o to wstawiennictwo.
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idzie, bo jest rozdraniony. Cigle sie boi, aby mu nie wzito fo-

telu i kanapy, bo nie wolno ich mie. Kajdany le na boku, go-

towe do wdziania na wypadek rewizyi. Ubiór nosi areszt ancki, bo

raz by gwat, gdy komisya nie zastaa go ubranego po wizien-

nemu.')

Mamy nadto przed sob wiadectwo lekarskie z d. 1 listopada

1862 r., które podpisa dr. Antoni de Jakubowicz, „k. k. Strafhaus-

Phisicus", i Andrzej Tang, „Strafliaus-Wundarzt", stwierdzajce,

e Kaczkowski ju w kwietniu zachorowa na siln gastryczn go-

rczk, która trwaa przez trzy miesice, a wywoaa dalsze na-

stpstwa, mianowicie cierpienia óciowe i wtrobiane, przyczem

odnowiy sie dawniejsze niedomagania sercowe i uderzenia krwi

do gowy. Wizie cierpi przytem na bezsenno w skutek roz-

stroju nerwowego. '-)

Ten stan zdrowia skoni zapewne Kaczkowskiego, e sam

ju wniós prob do Cesarza o darowanie . mu reszty kary. .Ju

sama nadzieja uaskawienia wpyna widocznie dodatnio na umys
winia, bo oto mamy przed sob obszerny list jego z d. 12 listo-

pada 1862 r., pisany z celi do Edmunda hr, Krasickiego, list pe-

en werwy, z którego przedewszystkiem okazuje si, e Kaczkow-

ski nawet w zamkniciu wiziennem nie by pozbawiony wiado-

moci ze wiata. Przynosi mu je tam Wodzimierz lir. Borkowski.

Kaczkowski nazywa go Miecznikowiczem.-*) „Miecznikowicz — pi-

sze, — który qMoique cliamheUan f cliefalicr dc la Couronne de Fer,

regularnie mnie co tydzie odwiedza, powiedzia mi, e projekt

kupna Dubiecka rozbi si. bo Pan Alexander sam kupi Dubiecko,

to bardzo adnie, e nie wypuci z rki majtku, który od r. 1570

jest w rku Krasickich, ale w tym razie bj-oby byo lepiej, gdyby

go by wypuci, bo Dubiecko byoby przeszo w rce takiego Kra-

sickiego, po którym naley si spodziewa, e zostawi po sobie

potomstwo, podczas kiedy Pan Alexander ju pozostanie sterilis.*)

1) Ms.

2) Akia sdu karnego.

^) Marya Wodzimierz hr. Borkowski, herbu Juuosza, by synem
Aloizego, miecznika koronnego galicyjskiego, i IMaryanny Faustyny

z Ufniarskich.

*) Aleksander hr. Krasicki, oeniony z hr. Mcisk, mia tylko

trzy córki : Aleksandr hr. Konarsk. Laur I-o voto Edwardow Du-
nin - Borkowsk, 2-o voto Zygmuntow I^esserow i Jadwig hr. Weis-

senwolfow. Kaczkowski piszc, e pozostanie sterilis, mia widocznie

na myli potomstwo mskie.
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A propos kupna i Miecznikowiez chciaby co kupi, wida, e
koleje elazne dobrze si rentuj, ale nie moe nic znale, bo

ziemia ogromnie posza i wci idzie w gór, Gouchowski za
Der Grosse kupi od Sewerynka Borkowskiego Szupark za 280.000,

z kosztami wyniesie to 300.000. Dzierawa paci 12.000, ale czy-

stego nie pozostaje Sewerynkowi, jak 9000.

„Dzierawa trwa jeszcze bdzie 3 lata, a jeszcze i potem

w Koomyjskiem czy podobno Czortkowskiem o wiele si podnie
nie da. Ulokowa wic zatem kapita na 3, summum na 3 i pó
od sta, ale tak teraz kupuj zwaszcza ci, którzy kupuj dla dzieci.

Niedaleko od Szuparki, w Koomyjskiem, jest tam liczny majtek

Peczyniyn, Bezirk i 7000 morgów z chopami i mieszczanami,

ale powiada mi kto. kto zna cati Galicy, jak wasn kiesze,

e jest to majtek jeden z najpikniejszych w kraju, niegdy Kró-

lewszczyzna, dzi Banku. — Z Bankiem niezmiernie atwa sprawa,

bo si nie dro i zezwalaj na bardzo drobne i dugie raty. Wpra-

wdzie stamtd do Lwowa jest dwadziecia kilka mil, ale tyle byo
do niedawna i z Liska, a za kilka lat i tara kolej si zbliy. Za

Peczyniyn daj podobno okoo 150.000, wartoby kiedy ze Stra-

tyna tam zajrze, a gdyby si to Panu Hrabiemu podobao, to

mógbym tam przy tem, jak przy kadem kupnie od Banku by
z tego wzgldu pomocnym, e mara kogo przy banku, przez któ-

regobym móg na drodze prywatnej, nawet nie podobne na innej

drodze, warunki wyrobi. Moe zreszt która inna z Królewszczyzn

byaby dla Michasia ^) odpowiednia. Zdaje mi si, e wszystkie,

które Bank odebra, s do sprzedania, zwracam na to uwag inte-

resowanych. W tych czasach nie by u mnie nikt z ludzi takich,

którychby warto zapisa. W sobot by Xi Adam, który jest

zdrów, do zadziwienia dla ranie, bo mi ju prawie zatrwaajce

listy pisywa z Yosslau i Wiednia. Sejm ma si ju definitiye ze-

bra 10 grudnia. Najjaniejszy Pan ju wici rozesa. Xi Leon

musi by w zotym humorze. Micha zapewne si znowu na zim
pokae we Lwowie i dobrze zrobi, bo Lwów bdzie oywiony.

Zapewne pci piknej nie braknie. Ale jabym proponowa, eby
i Igna -) przyjecha i przysucha si obradom sejmowym; bardzo

i bardzo do tego namawiani, argumentów nie powtarzam, bo sama

rzecz mówi za sob, powiem tylko krótko i z gbi serca, e jeeli

^) Micha hr. Krasicki, syn starszy hr. Edmunda, ur. w r. 1836,

mia wic w r. 1862 lat 26.

-) Ignacy hr. Krasicki, syn modszy hr. Edmunda.
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Panowie bdziecie synów trzyma u siebie i chowa na ojców ro-

dziny, to naturalnie, e bd nami na wieki wieków rzdzi Dzier-

kowscy i Dobrzascy. Aeby tak modzie pociga kn zaintere-

sowaniu si sprawami, róbmy, co moemy. Wanie mówiliujy

o tem z Xieciem Adamem, zdaje si te, e na czas obrad sejmo-

wyci troch si takiej modziey tu zbierze, miaby zatem Igna
odpowiednie towarzystwo dla siebie.

„Ja niby mam teraz — pisze Kaczkowski w dalszym cigu —

•

jak dla siebie nadziej. Przyszo tu zapytanie o mnie z Wiednia

i jeszcze w przeszym tygodniu odeszo. W koach urzdowych s-
dz, e mnie puszcz najdalej do tygodnia, ale to midzy nami,

bo podug mnie jeszcze to bardzo wtpliwe. Nie majc robi co

lepszego po dugich wieczorach, ukadam sobie plan, co robi, jak

wyjd. Wic najpierw, poniewa teraz ju niepodobna nosi si

nie po polsku, nabior sobie rozmaitej sajety i zwoam do siebie

krawców ydków, zasadz ich w przedpokoju i ka szy kontusze

i hajdawery. Item zawoa si yda kunierza, aeby uszy delij

i czapk, item szewca, aeby poszy buty. Bo kiedy ma by ubiór

polski, to nieche bdzie robiony po polsku. Pasów reperowa nie

trzeba, bo jeszcze dobre. Ju podczas mego siedzenia przysano

mi dwa z Podola, pomidzy którymi jeden ma by, wedle zdania

znawców, rzadkiej dugoci i szerokoci, ale drugi jeszcze ciekaw-

szy, bo Rodakowski powiada o nim, e jest jedwabny, a Sapieha,

e lity. Tego pasa jestem wdcej ciekawy ni miasta Lwowa, o któ-

rym wiem, e nie jest ani lite, ani jedwabne. Item ka zawoa
rostrucharza ^), aeby mi koni dostarczy, bo te, które ]nam na

folwarku, wprawdzie chodz w powozie, ale take czasem gnój

W'O. A przyznam si, e w polskich butach, na które nie mona
woy kaloszów, nie wiem, jak chodzi piechot, chocia monaby
si tego nauczy od czonków Rady miejskiej. Uporawszy si z tem

wszystkiem, wyjad zapewne na jaki krótki czas do Krasiczyna,

raz dla konwersacyi, a przytem dla przejrzenia kilku skrzy pa-

pierów, uratowanych z dawnego sapieyskiego archiwum, które

tam si znajduj. Z Krasiczyna bd próbowa dojecha do Nozdrzca.

aeby Skrzyskiego namówi, czy nie chciaby jeszcze raz wstpi
z nami do Spóki „Gosu'', nie dla wydawania dziennika, ale dla

podzielenia si z Xiciem Adamem i ze mn poniesionemi przez

nas stratami, cho w stosunku takim, w jakim stoi Nozdrzec cum

attinentiis z jednej strony do Krasiczyna, a z drugiej do Berenicy.

^) handlarza koni.
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^V}ll•a^vdzk' z tego drugiego stosunku wypadnie skala dla wac-i-

i-iela Nozdrzea nie bardzo korzystna, ale zato ja nie wymagam za-

<lnej indemnizaeyi za siedzenii; w kozie, co miaoby jednakow

warto tak dla pana na Nozdrzem, jak na Berenicy. Zwaywszy
jeszcze do tego, e Nozdrzec nawet z Bylicami i Nowosiókami

nie donosi o wiele do Krasiczyna, anowiec i Bilc.za. a chodzi tn

gównie o podzielenie straty kaucyi, któr. poniós sam Xiai Adam,

Aviec sdz, e si atwo zgodzimy, do czego nawet sam Skrzy-

ski si by zobowiza, ale nie wiem istotnie, dlaczego dotd sam

8i z tem nie zgosi. Ju to pomidzy nami mówic, panowie za-

oyciele „Gosu", których byo 12 i sami wyborowi obywatele

kraju, znaleli si w tym wypadku wcale niewyborowo, bo od

<'hwili gromu, który uderzy w „Gos", wanie i li tylko dlatego,

e si skada z tylu i takich zaoycieli, aden z nich ani nic

spyta, kto te poniós wynike straty, co jest tem wicej racem,
ile e caa strata. I)0 ja. mówic seryo, ze wszystkiego kwituj,

cho take gotówk straciem nie mao. Iiyaby zapacona, gdyby

kady da okoo 100 guldenów. Dla mnie. który jeszcze wierz

"\v szlacht, jest to nie do pojcia.

„Bardzobym by rad, gdybym stamtd móg dojecha do Li-

^ka i do Berenicy, ale t podró trzeba bdzie zapewne odoy
<lo wiosny, do którego to czasu, jak mniemam, uporam si take

Tj panem Wierzbowskim ^). Prócz tego wypadnie mi jeszcze prawdo-

podobnie pojecha do Wiednia, bo sdz, e chociaby mi opucili

te 10 miesicy, które mam jeszcze siedzie, to nie opuszcz skut-

k(nv wyroku. A skutkiem jednym jest strata szlachectwa, o które

w tym razie mniejsza, bo to. co szlachectwo byo warte w obec

rzdu, znioso CileichhcrccJdignif/, a tego, co w obec nas warte, nie

mog mi odebra ci, którzy mi go nie dali. O to si ani stara nie

bd i nawet powiem otwarcie, e jest miesznoci nawet odbie-

ra jeszcze raz urzdownie szlachectwo tam, gdzie ono ju urz-

downie dawno zostao zniesione. Szlachectwo jest u nas dzisiaj

lylko wasnoci rodzinn, a jako takie jest faktem, który jak z je-

dnej strony nie potrzebuje potwierdze, tak z drugiej odebranem

by nie moe. Ale za takimi wyrokami idzie take strata praw

obywatelskich, t. j., e nie mona ani posowa, ani urzdowa,

czy to w gminie, czy w kraju, ani mie firmy i t. d. To nudne

i o to si zapewne osobno stara wypada.

') Dzierawca Berenicy.
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„Abaneourt ^) siedzi, ale co pisz o nim, e jego proces tak

prdko i tak dobrze si skoczy, to wtpi, bo ja miaem tylko-

dwa procesy i to wtpliwe, pilnowaem biegu rzeczy tak, jak on

dopilnowa nie potrafi, a mino 5 miesicy, nim wyrok zapad

i zapad na dwa lata. A on ma procesów 13. O amnestyi ogólnej,

wiem z najlepszego róda, e ani mowy niema. .Jako redaktora

\bancourta mi nie al. Nie par jalousie de meticr, bo to zreszt

nie jest mój raetier, ale raz dlatego, e broni zej sprawy, a drugi

raz dlatego, e si chwyci redaktorstwa jako interesu, co jest

arcynaiwnem, a to tem wicej, e mu pacono wszystkiego 2000

florenów. e rozumniej a nawet obowizkiem byo pilnowa ow-
czy, gdzie dobry dozór moe przynie nie dwa, ale 4000 florenów,

to nie ulega wtpieniu. Ale mi go al jako czowieka, który ma

on i .7-ro dzieci. Jednak obawiam si, e mu nie pomoe ani

wzgld na to, ani jego krtarska obrona, której w tym razie na-

wet nspra\\iedliwie nie mona. Eozwayem ja te wszystkie wzgldy

wszechstronnie, nim przystpiem do mojej obrony, a mog z do-

wiadczenia zapewni, e w takim procesie odpowiedzialny redak-

tor nie ma nic innego do zrobienia, jak wzi wszystko i swoje

i cudze na siebie i wszystko przyzna otwarcie. Jest to droga za-

razem najczystsza i najkrótsza, a std i moralnie i materyalnie

najkorzystniejsza; moralnie, bo przynajmniej nic si nie straci,

a materyalnie, bo zawsze na czasie si zyska. Dziwi mnie, e
Abaneourt nie poszed za gotowym ju przykadem, ale nie byby

redaktorem adwokatów, gdyby nie krci."

Nadzieja, wyraona w tym licie, nie bya ponna. Najwj^-

szem pismem z d. 8 grudnia 1862 r. darowa cesarz reszt kary

Kaczkowskiemu, który te natychmiast z wizienia wypuszczony zosta.

O tem uwolnieniu swojem pisze on d. 28 grudnia 1862 r. do

generaa Karola Kaczkowskiego

:

„Uwolniono mnie ni)3y skutkiem aski, ale waciwie tylka

w skutek szczególniejszej i niepraktykowanej usilnej protekcyi

i opieki tutejszego Namiestnika Hr. Mensdorft^-Pouilly, który wie-

dzc o tem, e w sprawie, za któr mnie osdzono, byem cakiem

niewinny, po prostu nie ustpi si z Wiednia, dopóki uwolnienia

nie podpisano." -)

^) Franciszek Ksawery cFAbaneourt, redaktor odpowiedzialny

..Dziennika Polskiego", który wychodzi we Lwowie od 1 padziernika

1861 do wrzenia 1862.

-) Wszystkie cytowane powyej listy do Karola Kaczkowskiego

Ze zbiorów rapperswilskieb. Ms.
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Wspomniana w przytoczonym powyej licie do hr. Edmunda

Krasickiego podró do Nozdrzca albo nie przysza do skutku, albo

te nie odniosa rezultatu, bo jeszcze w rok potem d. 26 listopada

1863 r. Kaczkowski rozpisywa listy' do akcyonaryuszów „Gosu",

wzywajc ich do odpowiadajcej wysokoci akcyj dopaty, na po-

krycie deficytu zamknitego, a z tylu nadziejami rozpocztego wy-

dawnictwa. Deficyt ten. wykazany przez Ead Nadzorcz z dniem

O lipca 1861 r., wynosi 1620 zr. Wówczas to, jak wiadczy pi-

smo Z. Kaczkowskiego, do akeyonaryuszy wystosowane '), ksi
Adam Sapielia. chcc ratowa przedsibiorstwo od niezaszczytnego

w tak krótkim czasie z braku funduszów upadku, ofiarowa si

wzi je na siebie. Miao to nastpi z dniem 1 sierpnia, — lecz

tymczasem ów proces karny o zbrodni zdrady stanu pooy kres

dziennikowi i unicestwi wspaniaomyln ofert ks. Adama Sa-

piehy, przy którym miao stan jeszcze dwóch akeyonaryuszy, jak

twierdzi Kaczkowski w swej broszurze : „Eewolueyjne sdy i wy-

roki" -). nazwisk wszake nie wymieniajc.

Otó do wykazanego podówczas deficytu 1620 zr. przybya

orzeczona wyrokiem utrata kwoty 6300 z. z kaucyi, poyczonej

przez Spók od ks. Adama Sapiehy, a z doliczeniem kosztów pro-

cesowych i innych mniejszych wydatków, deficyt wzrós do kwoty

7782 zr. Na pokrycie tego deficytu, wedle rozliczenia Kaczkow-

skiego, mia dopaci ksi Adam Sapieha 2096 zr., Ludwik

Skrzyski 1008 zr., ks. Wadysaw Sanguszko 384 zr.. ksita
Leon Sapieha i Jerzy Lubomirski po 320 zr., hr. Jan Stadnicki

i hr. Wodzimierz Baworowski take po 320 zr. Z dalszych sub-

skrybentów 4 miao dopaci po 160 zr., inni po 160. 96, 80,

64 i 32 zr.; 27 subskrybentów^ zoy miao ju tylko po 16 zr.

Dalszy wtek tej sprawy si urywa. Kaczkowski wszake w cy-

towanej broszurze swojej uala si w roku 1866, e zaoyciele

„Gosu" nie dopenili swych zobowiza. „Zerwali si — powiada —
z wielkim ferworem do utworzenia politycznego organu, ale ten

ferwor zgas prdzej, ni si zapali, a dziennik nie znalaz w swych

twórcach tak statecznego oparcia, na jakie rachowa mia prawo."

Do ostygnicia tego ferworu jednak, kto wie, czy nie przy-

czyni si sam Kaczkowski, kierujc dziennik na tory, zupenie

niemal odmienne od tych, na jakich widzie go chcieli zaoyciele.

Kierownictwo byo nieudolne, w zasadach chwiejne, a przynajmniej

O Ms.

2) Str. 8.
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niewyrane, w polemice nietaktowne, w polityce niezrczne i ry-

zykujce zbyt wiele bez koniecznych do tego powodów.

Bd co bd przedsiwzicie to. tak wane w yciu politycz-

nera Galicyi. podjte przez ludzi niepoledniej miary i najlepszych

chci, z wielkim nakadem si duchowych i materyalnych, zwichnite

i zniweczone zostao. „Gos", jakkolwiek wyrokiem sdowym na

3-miesiczne tylko zawieszenie skazany, zamilk na zawsze... Czy-

tajc teraz pene rozwagi, umiarkowania i rozumne wywody Helcia.

Kazimierza Wodzickiego. Ludwika Skrzyskiego i Seweryna Sma-

rzewskiego, wywody wielce cenne dla charakterystyki tych ludzi

i epoki, istotnie al zbiera, e te wszystkie usiowania poszy na

inarne...

Aby t spraw zupenie wyczerpa, nadmieni wypada, e
Kaczkowski, jdkkolwiek w przytoczonym powyej licie do Edmunda

hr. Krasickiego z r. 1862 tak solennie si zastrzega, e nie bdzie

si ubiega o zniesienie skutków wyroku karnego, a mianowicie

co do utraty szlacbectAva. które „jest i pozostanie faktem i wa-
snoci rodzinn", namyli si widocznie w cztery lata póniej

i (1. 14 padziernika 1866 r. wniós w Wiedniu prob do Cesarza

o powrócenie mu w drodze aski praw szlachectwa i obywatelskich,

co te nastpio Najwyszem postanowieniem z d. 19 grudnia te-

go roku. ^)

Siedzc jeszcze w wizieniu, nawiza Kaczkowski korespon-

dency z J. I. Kraszewskim, który podówczas by redaktorem „Ga-

zety Polskiej" w Warszawie. Proponowa mu powie do fejletonu.

ów zdaje si „Zwizek braterski", wraz ze wstpem, o którym po-

wyej ju mówilimy. Proponowa równie przedruk „Kobiety".

Na to odpowiedzia Kraszewski listem z d. 13 padziernika 1862,

w któzym na wstpie przeprasza za spónion odpowied.

..Wedle obyczaju przyjtego — pisze — list Paski musia-

em udzieli i Eedakcyi i wacicielowi ^j „Gazety". Uwierzysz

Pan, gdy Mu powiem, e najmilej liy nam byo tak znakomitego

wspótpriicownika pozyska. Pragniemy tego wszyscy. Co si tyczy

rkopismu powieci, w dzisiejszym stanie cenzury naszej, drukowa-

nie jej najzupeniej niemoliwe. Zadanie, tre, czas, wszystko,

sama myl Zwizku, czyni to niepodobiestwem. Nie wiem, czj-by

wstp ]nóg przej, a sam Pan najlepszym jeste sdzi, czy oder-

wany stanowiby cao zupen, i czy byby waciwym do fejle-

') Z aktów Sdu karnego.

-) Leopold Kronenberg.
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tonu...'' .,0o do „Kobiety" — pisze w dalszym cigu Kraszew-

ski, — tej dwa tomy widziaem i mam drukowane w ytomierzu,

rzecz wic jest na pó znana i nie zdaje mi si, by u nas powta-

rza j mona." ^)

Zdaje si wszake, i Kaczkowski przesya „Gazecie Polskiej"

korespondencye z celi wiziennej, bo oto, co czytamy w licie

.]. I. Kraszewskiego z d. 31 grudnia 1863 r.

:

„Szanowny Panie! Opuszczajc Redakcy „Gazety Polskiej"

i przesyajc Panu najszczersze podzikowanie za Jego wspóudzia

dotychczasowy, czuj si w obowizku przesa Mu kwartaow
naleno (z. p. tysic) i poegnanie."

W przypisku do tego listu czytamy

:

„Cieiejcie tam wpywem swym niedopuszcza, aby szerzono

pogoski jakie niedorzeczne o mojem wystpieniu z Redakcyi, któ-

reby mi szkodzi mogy. Jestem znuony, potrzebuje spoczynku,

a w warunkach dzisiejszych naszego dziennikarstwa nie byo co

robi."

Kaczkowskiego list ten zasta ju na wolnoci. Niezwocznie

te odpisa Kraszewskiemu, zapytujc widocznie o powody ustpie-

nia z redakcyi „Gazety Polskiej", na co odpowiada Kraszewski

w licie z d. 3 stycznia 1863 r., o tyle ciekawym, e przedstawia

w nim swoj ówczesn sytuacy, a zarazem swoje 'jDogldy i zapa-

trywania polityczne w chwili przeomowej.

„Szo mi o to gównie, Szanowny Panie Zygmuncie Dobro-

dzieju — czytamy tam, — aby pisma lwowskie nie szerzyy po-

gosek o jnojem ustpieniu z „Gazety" takich, któreby na mnie

i tak ju le tu widzianego, nowe cign mogy przeladowania.

Zreszt, co do sdu o mnie, o tem, co si uczyni dao i zrobi

nie mogo, niech to ju tam Bóg ma w swej opiece. Ufam w roz-

sdek przyszoci i sd jej sprawiedliwy. Na nieszczcie nie mam
przekonali tak skrajnych, abym z jakiemkolwiekbd stronnictwem

jnóg i w nieodcznej parze. Stoj na stanowisku z koniecznoci

odosobnionem i nie dziwi si nawet, e na mnie z obu stron

rzucaj kamieniami. Ci, co wicej chcieli odemnie stanowczoci,

nie znaj warunków tutejszego dziennikarstwa. Co si tyczy tak

zwanej demokracyi, z t absolutnie sympatyzowa rozsdnemu czo-

wiekowi niepodobna. Naprzód nierozumiem dobrze, dlaczego demo-

kracya ma si nawet tak nazywa; pojmuj ludzi, dcych do

równouprawnienia, do stosownego udziau kraju caego, reprezen-

^) Zp. zbiorów rapperswilskich. Ms.
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towanego przez intelligencye, w sprawach wasnych, ale nierozu-

raieni, jeszcze raz, rzdów i panowania demokracji. Z drugiej strony

rewolucja w górze, czy w dole, jest dla nmie rzecz niegodziw,

czj j robi lud, czj rzd ; drogi porzdnego chodu do postpu nie

s w rewolucji, ale w rozsdnjiu liberalizmie. Z temi zasadami,

którjm kama nie mog, trudno mi bjo speni, co si tam lu-

dzie po mnie spodziewa mogli. Jestem przekonanj, e wjbuchami

i konwulsjami nie przjjdziemj do jcia: a tacj ludzie, jak Gene-

ra Ludwik '} i jego klika, tjlko do przepaci i szau doprowadzi

mog. Tjmczasem z jednej stronj przewodzi u nas sza, doprowa-

dzonj do najwjszej potgi i rozpjsznionj niesjchanie, z drugiej,

arbitralno; ludzie umiarkowani rozstrzeleni stoj i w kup si

zebra nie mog. Prawda w porodku, jak zawsze, ale iskrj, jak

w elektrjcznjm konduktorze, po kocach."

„Trzeba czeka, a Opatrzno z tego zawikania i chaosu ad
"wjprowadzi. Szczere i serdeczne skadam dziki za list i prosz

o pami askaw. Przjjaciel i suga J. I. KrasseicsM.^)

Kraszewski, chocia ustpi ze stanowiska naczelnego redak-

tora „Gazetj Polskiej", nie przesta jednak interesowa si jej

losem i pragn zapewni jej wspópracownictwo Kaczkowskiego.

„Obchodzi mnie jej los — pisze do niego dnia 16 stjcznia

1863 r., — bom duo jcia i pracj nieuznanoj i niewidocznej,

duo wreszcie boleci nieocenionjch przez nikogo, zakopa w tej

bibule. Czj gra warta bja wiecj, dzi wtpi przjchodzi, gdjmj
doszli do tego, e mniej mamj ni mielimj, a zadanie nasze

i czasu gorzej moe pojmujemj wszjscj, ni przed niedawnjm

czasem. Z odrodzenia tego moemj popa atwo w mier gorsz

ni bja. W politjce, dosj dotd gupiej, utopilimj to, eomj
mieli dotd najlepszego — literatur, — w której troch jcia si

skrjo. Czj z tej toni j wjdobdziemj. teraz Róg wiedzie raczj.

Wj tam, swobodniejsi nieco, moecie si silnie przjczj-ni. Pan

ze swjm potnjm talentem wicej ni ktokolwiekbd. Mjlmj
o tem, ratujmj z ognia penatj.

„Kto wie, CZJ nie lepiejbj nam stan po za szrankami ja-

iowych politjcznjch baamuctw, a zwróci si wicej, silniej do

literaturj, przez któr wiele prawd wjpowiedzie si moe i w one

ff'))i2}la serena umjsj bj si wwiodj a pokrzepij."

') Mierosawski.

-) Ze zbiorów rapporswilskich. ]\Is.
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List ten Kraszewskiego, zakoczony wyrazami „szczerej przy-

jani", a tchncy niezwyk serdecznoci, jest odpowiedzi na

jaki list Kaczkowskiego, który mia by, jak pisze Kraszewski,

„dowodem rzadkiej dzi przyjani i interesowania si". Eady, w nim

zawarte, „s bardzo zdrowe". To te odczu za to „serdeczn dla

Kaczkowskiego wdziczno" i zapewnia, e „bdzie myla o po-

wieci i takiej, któraby si nam na co w ogóle przydaa... i takiej,

któraby tam u Was wyj moga." ')

We Lwowie wychodzio podówczas, pod redakcy Henryka

Nowakowskiego, pismo p. t. „Goniec", w którym zamieszcza ar-

tykuy swoje take Kaczkowski i pisa sprawozdania sejmowe, jakto

wynika z listu Kraszewskiego z d. 19 stycznia 1863 r.

„Prosz i obliguj co do przesyania nam gazety „Goniec",

aby by askaw urzdzi na nasz rachunek przesyanie dwóch

egzemplarzy „Goca", — jeden w kopercie: W. Leopold Kronen-

berg w Warszawie, — drugi pod adresem moim : ulica Daniowi-

<?zowska619 Zapacimy za koszta. Z „Goca" bdziemy per exten-

sum drukowa Sejm wasz, tak, jak w przeszym roku; kwestye s
w analogii z teini, jakie mog wypa u nas. Dobrze, by si

z niemi oswajano... W sprawozdaniach swych racz uwzgldni to,

e drukujemy in extenso Sejm, ale mocno potrzebujemy charakte-

rystyki i tumaczenia spryn zakulisowych, które Pan tylko nam
da moesz." -}

Jest to ostatni list ICraszewskiego, pisany do Kaczkowskiego

z Warszawy. Przeby on tam jeszcze tragiczn noc z 22 na 23 sty-

cznia, a w dni kilka po wybuchu powstania, otrzymawszy rozkaz

"wyjazdu, opuci stolic i ju 1 lutego znalaz si na bruku drez-

deskim.

Mamy jeszcze przed sob krótki licik Ivraszewskiego, pisany

ju z Drezna d. 10 lutego 1863 r., a polecajcy opiece [Raczkow-

skiego p. Findeisena z Warszawy, „który jedzie do Lwowa w celu

skomunikowania si z ludmi wpywu, aby w naszem dziennikar-

stwie i czjamociach, o ile mona, jak jedno i zgodno wy-

robi".^)

Czy przydaa si na co p Findeisenowi opieka Kaczkowskiego,

który wchodzi wanie w naj krytyczniejsz epok swego ycia. —
nie wiemy. To jednak wiemy, e tej ..jednoci i zgodnoci"

^) Tame.
2) Ze zbiorów rapperswilskicb. Ms.

^) Tame.



w dziennikarstwie nie udao si owemu wysannikowi z Warszawy

„Mjrobi".

Aby przedmiot ten. mianowicie ówczesn dziaalno literack

Kaczkowskiego cakowicie wyczerpa, nadiiiieni musimy, e wspom-

niany powyej Henryk Nowakowski, redaktor ..Goca", autor dra-

jiiatu p. t. „Kasper Karliiiski" i 5-aktowej sztuki p. t. „Dwa po-

egnania", wyda by w r. 186,? pismo zbiorowe p. t. „Album lwow-

skie",- w któreni obok ustpu z poematu AV. Pola „Pachol het-

maskie'', rozprawy A. Maeckiego o „Maryi Stuart" Sowackiego,

urywku z powieci sybirskiej, wierszem, K. Ujejskiego, fragmentu

z dramatu J. Szujskiego „Jerzy Lubomirski" i w. i., znajdujemy

rozprawk Z. Kaczkowskiego p. t. ..Charakter pimiennictwa pol-

skiego". Sposobem pisania i tonem zblia si ta rozprawka bardzo

do streszczonego przez nas powyej wywodu o niepoytej sile na-

rodu polskiego. Jak w dawniejszej, tak i we wspóczesnej litera-

turze upatruje autor trzy gówne, „pikne i wietne" znamiona,

a mianowicie: „clirzeciastwo. rodzimo i obywatelsko". Do
tych cech przybyo w czasach ostatnich czwarte znami: „bole".

Cay ton tej rozprawki, niezwykle agodny, sodki a peen
entuzyazmu. jaskrawo odbija od „zgrzytów krytycznych", jakich

nie szczdzio przedtem i potem pióro Kaczkowskiego, zwaszcza

gdy mu przyszo wydawa sdy o literaturze wspóczesnej. iSie-

wtpliwie praca ta powstaa, wraz z rozpraw o „duchu polskiego

narodu", za krata wizienna...
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(Dziaalno Kaczkowskiego po wyjciu z wizienia w r. 1863. — Ko-

mitet „Sapieyski" Galicyi wschodniej. — Komitet miejski. — Pierwsze

oskarenia przeciw Kaczkowskiemu.— Jego wizyty u dyrektora Policyi

Hammera. — ledzenie Policyi Narodowej, — Zeznanie „Kruka". — Pro-

jekt zaoenia Biura prasowego i wydawnictwa organu Ezdu Narodo-

wego. — Wyjazd Kaczkowskiego do Krakowa i Wiednia. — Deuuncya-
cye. — Pisma lir. Mensdorifa- Pouilly i radcy Namiestnictwa Summera. —
Niedokadne tumaczenie tych dokumentów w ..Wydawnictwie Materya-

ów do Historyi Powstania". — Cyfry, majce oznacza nazwisko Kacz-

kowskiego. — Zeznania Twardzickiego czy te Twardowskiego. — Po-

tworne pogoski i plotki we Lwowie. — Eaport urzdowy dr. Lutosta-
skiego, dyrektora Policyi Narodowej. -- Powrót Kaczkowskiego do

Lwowa. — Cofnicie porki za bezpieczestwo osobiste Kaczkowskiego. —
Skad sdu. — Opinia dr. Maurycego Kabata. — Postpowanie za-

oczne. — Eówno gosów, — Przewaa gos przewodniczcego. —
Wyrok „banicyi". — Ezd Narodowy kasuje ten wyrok jako niele-

galny i „brzydki", — Podejrzana autentyczno „klucza", za pomoc
którego odczyta miano Kaczkowskiego nazwisko. — List Kaczkowskiego,

pisany na wyjezdnem ze Lwowa i z kraju. — Przybycie do Wiednia. —
Eozczarowanie, — Opinie Grocholskiego i Skorupki, — Eekurs Kacz-

kowskiego do Ezdu Narodowego w Warszawie. — Wyjazd do Pa-

rya. — Zachowanie si Hotelu Lambert. — Opinia generaa Zamoy-
skiego. — Pierwsze kroki w dziennikarstwie francuskiem. — Tsknota
do kraju, — Ezd Narodowy w Warszawie nakazuje zoenie nowego
sdu w Paryu. — Trudnoci, brak dokumentów. — Zabiegi Kaczkow-

skiego o zwoanie tego sdu. — Wadysaw Majewski. — Ksi Adam
Sapieha. — Kurzyna. — Pisma emigracyjne w tej sprawie, — Pole-

mika. — Pozwolenie powrotu do kraju i pasport, — Zniechcenie,

a przytem plany na przyszo. — Wydanie broszury: „Eewolucyjne

sady i wyroki". — Gotowo do kompromisu z Dobrzaskim, — Przy-

jazd do Lwowa, — Zabiegi o mandat poselski. — Niepowodzenie. —
Wyjazd ponowny za granice. — List Zaboklickiego (Majewskiego), —
Wznowienie sprawy z r. 1863 przez „WydaM^nictwo Materyaów do

Historyi Powstania", — Gos prof. dr. Ksawerego Liskego : ., W imi

Zygmunt Kaczkowski i jego czasy 19
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prawdy". — Odpowied Kaczkowskiego. — Jego sytuacya finansowa. —
List adwokata Ludomira Lewandowskiego, odnoszcy si do procesu

z r. 1863 i udziau w nim K. Ujejskiego.

i

Szybkim krokiem zbliamy sie do najbardziej tragicznej, prze-

omowej chwili w yciu Zygmunta Kaczkowskiego.

Wprost niemal z celi wiziennej, okryty aob po mierci

matki, wpad on w wir dziaa, wywoanych wybuchem powstania

w Królestwie. Jakie byy zapatrywania Kaczkowskiego na spraw
owego powstania, okrela on w swej broszurze „Eewolucyjne sdy
i wyroki" ^). Twierdzi on tara, e zdaniem jego ówczesnem byo,

aby Galicya, dajc pomoc siln i energiczn, przedewszystkiem

materyaln, powstaniu w Królestwie, zaja sama takie stanowisko,

aeby rzd austryacki nie móg mie adnej wtpliwoci, i po-

wstanie nie wkroczy w granice Austryi, a roboty przygotowawcze

nie zaburz w niczem spokoju publicznego. — Wedle dalszych

twierdze Kaczkowskiego, w tej broszurze wypowiedzianych, zaszy

na tym punkcie rónice zda midzy nim a ks. Adamem Sapieh,

rónice, które stay si powodem odstrychnicia si jego od wszel-

kiego wspólnictwa z ksiciem i z komitetem t. zw. „Sapiey-

skim". — To spowodowao zawizanie — z inicyatywy, jak utrzy-

muje Kaczkowski, jego wasnej — komitetu Miejskiego, który mia
wcign do wspópracy ywio mieszczaski, pominity zupenie

przez komitet pierwszy. Do tego komitetu, wedle „Pamitników

F. Ziemiakowskiego" -J, weszli: jako prezes Eodakowski, a jako

czonkowie: kunierz Armatys, krawiec Bautowski, blacharz Pit-

kowski i Zygmunt Kaczkowski.

Wyrodziy si te od razu pewne sprzecznoci i antagonizmy

pomidzy obu komitetami, a wreszcie w komitecie, który przybra

nazw „komitetu Galicyi wschodniej", postanowiono —jak twierdzi

Ziemakowski — „aeby odj Kaczkowskiemu i jego przyjacielowi

Z. Eodakowskiemu wszelki pretekst do poktnych agitacyi"^), przybra

do skadu tego komitetu Kaczkowskiego i Bautowskiego. Kaczkowski

by tam przez jaki czas uywany w komisyi ekspedycyjnej ; o or-

ganizacyi kraju, ani o Ezdzie narodowym nie móg nic wiedzie,

chyba ze stosunków z komisarzami rzdowymi i od Eodakowskiego,

gdy ten zosta czonkiem Komitetu Galicyi Wschodniej, na miejsce

uwizionego Zieraiakowskiego.

^) str. 13 i nast.

2) Cz III., str. 72, 73.

3) 1. c, str. 110. I dalej str. 174, 175, 166-177.
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Nie nasz jest rzecz kreli tu dalszy tok wypadków, zna-

nych zreszt zkdind dokadnie. Nadmieniamy tylko, e ów ko-

mitet miejski z nakazu Ezdu Narodowego rozwizany zosta, a Kacz-

kowski wyjecha na wie i dopiero w sierpniu 1863* r. powróci

do Lwowa. Ju podówczas zaczy o nim obiega naj fatalniej sze

wieci, które na gruncie ogólnej niechci do Kaczkowskiego przyj-

moway si atwo. Widzielimy ju, e osoba jego, zdaniem ksicia

Adama Sapiehy, bya przeszkod w werbowaniu w sferze ziemia-

skiej akcyonaryuszów dla „Gosu" ; Kaczkowski sam przyznaje, e
jego wyjcie z wizienia powita jedyny dziennik polityczny, wy-

chodzcy podówczas we Lwowie, „uszczypliwym przycinkiem" ^).

Z cytowanych przez nas rkopimiennych notatek K. Estreichera,

odzwierciedlajcych opini ówczesn, okazuje si, jak dalece nie-

popularnym, a nawet nie lubionym, by Kaczkowski, którego „nikt

nie aowa", gdy go na wizienie skazano. Wytworzya si przeto

atmosfera, zgoa mu nieprzyjazna, a wród niej najpotworniejsze

plotki, o które w czasach gorczki rewolucyjnej tak atwo, znaj-

doway wiar. — Oburzenie roso tembardziej, e Kaczkowski nie

zdawa si liczy z tym nastrojem umysów i nie zmienia swego,

do wystawnego trybu ycia. Eównoczenie rozeszy si pogoski

o zaoeniu biura prasowego i zamiarze wydawania we Lwowie

dziennika politycznego, któryby by organem Narodowego Rzdu.

Jednym z kierowników owego biura i czonkiem redakcyi tego

dziennika mia by Kaczkowski, co w sferach dziennikarskich, ju
i tak Kaczkowskiemu niechtnych, wywoao jeszcze wiksze roz-

goryczenie; mówiono bowiem, e owo biuro prasowe ma nadzo-

rowa i nadawa kierunek prasie galicyjskiej.

Posypay si teraz do dyrektora policyi narodowej rozmaite

doniesienia, oskarajce Kaczkowskiego, e zbyt czsto uczszcza

do dyrektora policyi rzdowej Hammera. Nakazano baczne ledze-

nie. Kaczkowski, w cytowanej swej broszurze, uala si te, e ju
wówczas zauway ustawion stra w sieniach tego domu, w któ-

rym mieszka. Na uwag Kaczkowskiego, uczynion w tym wzgl-

dzie, Policya narodowa stra t cofna, ale ledzenie nie ustao.

Jak wiadczy Ziemiakowski w swych „Pamitnikach", nastawiono

podmieszczanina lwowskiego, niejakiego Matuszyskiego ^), aby

Kaczkowskiego bacznie ledzi.

^) „Rewolucyjne sdy i wyroki", str. 10.

^) W „Wydawnictwie materyaów" Tom IL, str. 98 nazywa si
on Julian Mauszyski, nalecy do Policyi narodowej.

19*
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Aby ca te spraw, do zawkan, jak mona najprzejrzj-

ciej przedstawi, bdziemy odtd kolejno przytacza wszystkie^

czynione Kaczkowskiemu, zarzuty, a przy kadym z nich podawa
jego wasn obron i inne usprawiedliwiajce go opinie.

Otó pierwszy zarzut odnosi si do owych wizyt Kaczkow-

skiego u dyrektora policyi Hammera.

Ziemiakowski w „Pamitnikach" swych pisze:

„Po godz. 10-tej wieczorem Matuszyski spotka Kaczkow-

skiego, wychodzcego z policyi. Uda, e go nie widzi. Ale Kacz-

kowski sam go dopdzi i powiedzia, e wraca od Hammera^

z którym ma stosunki od czasu redagowania „Gosu", aby czego

si dowiedzie. Otó dowiedzia si, e ma by rewizya na Cho-

rczynie za tajn drukarni. Policya narodowa ju o tem wie-

dziaa i przeniosa drukarni do Matuszyskiego. Matuszyski zda
spraw Bogdanowiczowi, który nakaza pilnie ledzi Kaczkow-

skiego."

Mamy nadto przed sob protokolarne zeznanie, spisane rk
naczelnika Policyi narodowej, Lutostaskiego '), a podpisane przez,

jakiego „Kruka", prawdopodobnie tego samego Matuszyskiego,,

czy Matuszyskiego.

Zeznanie to, wydrukowane w III. tomie „Wydawnictwa ma-

teryaów do historyi Powstania" -), podaje mniej wicej podobne

szczegóy, co powyej przytoczona relacya Ziemiakowskiego, z tem

jednak uzupenieniem, e Kaczkowski, dogoniwszy owego „Kruka"

pewnego wieczora w listopadzie o godzinie 9-tej okoo Dyrekeyi

Policyi, przy ul. Dugiej, mia powiedzie mu bez zapytania: „By-

em u Dyr. Policyi Hamera, starajc si o pasport do Woch, po-

niewa musz wyjecha dla poratowania zdrowia. Hamer jest czo-

wiekiem gadatliwym, zastaem u niego na stole mnóstwo papie-

rów z pieczciami urzdowemi, przyczem mówi, e Organizaeya

robi mnóstwo gupstw przez wypuszczanie druków. Hamer mówi
mi, e koo mnie krci si drukarnia i e Pan wie najlepiej, e
bya u Czaplickiego na Zielonem, nastpnie przesza na Chor-
czyzn, a w kocu bya pod opiek Stokow(skiego)." W tem miej-

scu zauwaaem, e Hamer, opowiadajc Z. Kaczkowskiemu, mia
rzeczywicie lad. Nastpnie Z. Kaczkowski owiadczy, e Hamer

^) Ze zbiorów rapperswilskich : „Archiwum Rzdu Narodowego",.

„Sprawa Zygmunta Kaczkowskiego". Ms.

2) str. 280.
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zna organizacji ^) czonków i wymieni' Wnet(owskiego) -), Stok(ow-

skiego), Pitk(owskiego), czwartego nie pamitam. Nastpnie owiad-

czy mi Z. Kaczkowski, ze Hamer mówi ran jeszcze cztery nazwi-

ska osób nie tiitejszjcli, które zapomniaem. Poegnawszy si ze

mn — zeznaje dalej ów^ „Ivruk", — wróci si Z. Kaczkowski

nazad i powiedzia mi, e zna skad policyi narodowej i sam ostrzee

przed moliw^ rewizy, mówic, e Tad, Rora(anowicz) jest dyrek-

torem polieyi, na co ja wiedzc, e tak nie jest, przyznaem mu
suszno; on za zapyta si nagle, czy rzeczywicie Tad. Rom.

jest Dyrektorem Policyi. Po tej rozmowie rozeszlimy si. Na do-

wód prawdziwoci mego zeznania wasnorcznym podpisem stwier-

dzam. Z. Kaczk., wychodzcego z Policyi, raz tylko widziaem,

a nie wicej."

Na tym dokumencie jest podpis, do niezgrabnie, sztywnemi

literami nakrelony: „Kruk'\

„Wydawnictwo materyaów". w rozdziale IX. p. t. „Sprawa

Zygmunta Kaczkowskiego" ^), podaje te same szczegóy, dodajc,

jakoby Kaczkowski „w cigu jednego tygodnia by cztery razy
u dyrektora policyi Hammera" i powouje si na zeznania owego

Matuszyskiego, czy Mauszyskiego, gdy z protokou, podpisanego

przez „Kruka", okazuje si, e tene widzia Kaczkowskiego tylko

raz jeden, wychodzcego z dyrekcyi Policyi.

Pominwszy t sprzeczno, by to pierwszy fakt, który

rzuci cie podejrzenia na postpowanie Kaczkowskiego.

W odwoaniu si do Rzdu Narodowego w Warszawie, prze-

ciw wyrokowi sdu lwowskiego, pisze Kaczkowski

:

,.Kiedym pod koniec listopada w sprawie uwolnienia pow-

staca Juliusza Drohojowskiego, na prob jego przyjació hyl

zniewolony pój kilka razy do dyrektora austr. Policyi Hammera.
Policya Narodowa zaraz pochwycia te okoliczno i rozsiaa po

miecie, jakobym miewa konferencye z Hammerem".*) W innem

miejscu, a mianowicie w licie do Z, Mikowskiego z Parya dnia

26 grudnia 1890 r. "), twierdzi znów Kaczkowski, e „nigdy do

^) W „Wydawnictwie materyaów" wydrukowano nie „organizacji

czonków, lecz „2 organizacyi czonków", co stanowi pewn rónic.
2) 1. c, wydrukowano zamiast: „Wnet." — „Przeb.", zatem

zupenie inne nazwisko w teme samem zeznaniu owego „Kruka" !

3) str. 98.

*) Ze zbiorów Tad. Smarzewskiego. Ms. Take Akta rapperswil-

skie. Ms.

^).Akta rapperswilskie. Ms.
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Policji nie chodzi". Snad wyszo mu z pamici, co przed dwu-

dziestu kilku laty pisa w swem odwoaniu si do Ezdu Narodo-

wego w Warszawie. — O Polieyi narodowej rozpisuje si dugo-

i szeroko, a bardzo ujemnie, w broszurze swej „Eewolucyjne sdy
i wyroki" ^), a take w rozmaitych swoich listach. „Narodowa

policya — pisze, — zoona z urzdników jawnych i tajnych i z ca-

ej chmury urzdowego i dobrowolnego szpiegostwa, szpiegowaa

przed wszystkiem innem czonków organizacyi biaej, potem wy-

sanników Ezdu Narodowego i przybywajcych kuryerów, potem

czonków swych wasnych, a wreszcie wszystkich mieszkaców...

Narodowa Policya stroia najwszeteczniejsze kabay przeciwko or-

ganizacyi biaej, jedynemu naówczas ciau, które jeszcze mogo
jakkolwiek pomoc przynie powstaniu; podkopywaa potwarzamr

i oszczerstwami znaczenie i wpywy najpowaniejszych ludzi;

wlizgiwaa si w domy i pomidzy rodziny, burzc ony przeciwko

mom, synów przeciwko ojcom, sugi przeciwko panom, podwa-
dnych przeciwko ich przeoonym, zaszczepiajc wszdzie nieufno
i podejrzliwo, rozbudzajc zoci i nienawici i rozprzgajc

wszystkie wzy spoeczne."

Chobymy nawet przypuci chcieli pewn, wywoan roz-

goryczeniem, w tych sowach przesad, chobymy nie chcieli przy-

wizywa wagi do tego, co podaje Kaczkowski w wspomnianej bro-

szurze swojej, e naczelny komisarz Ezdu Narodowego na ca
Galicy, urzdujcy w Krakowie, znany pod nazwiskiem abokli-

ckiego, a waciwie Wadysaw Majewski, ali si na postpowa-

nie Polieyi narodowej, która go zasypuje oszczerczemi denuncya-

cyami^), to wszake dalszy tok tej sprawy ujawnia jaskrawo wielk

lekkomylno w igraniu z czci ludzk.

D. 3 grudnia 1863 r. Kaczkowski, wezwany przez owego a-
boklickiego w celu porozumienia si co do zaoenia biura praso-

wego i zamierzonego wydawnictwa dziennika, wyjecha do Kra-

kowa. Ziemiakowski w „Pamitnikach" swoich ^J podaje, e ró-

wnoczenie, oprócz tych dwóch spraw, wyonia si trzecia. Mia-

nowicie dowiedziano si w Krakowie, .e w Wiedniu bawi jaki

agent londyskiego towarzystwa faszerzy rossyjskich banknotów,

który za bezcen te banknoty sprzedawa. Komisarz Ezdu narodo-

wego (Majewski - aboklicki), po naradzie z przybyym take do-

') str. 37.

'') str. 43.

3) Cze IIT., str. 174. 175. 166, 177.
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Krakowa Zygmuntem Roclakowskim, postanowi da Kaczkowskiemu

kilka tysicy zr. i wysa go do Wiednia, celem zakupienia tych

banknotów.

W tej wanie chwili dorczono Majewskiemu denuncyacy

narodowej Policyi lwowskiej, rzucajc na Kaczkowskiego podej-

rzenie, jakoby wyjecha do Krakowa w celu porozumienia si z tam-

tejszemi wadzami rzdowemi, a mianowicie radc Dworu Merklem..

Czonkowie Rzdu Narodowego P(iotr) G(ross) i Z(ygmunt) R(oda-

kowski) zawiadomili o tem doniesieniu Kaczkowskiego, który uczu

si tem mocno dotknity, i jakkolwiek obaj wspomniani czonko-

wie Ezdu Narodowego zdawali si nie przywizywa do tego a-

dnego znaczenia, to jednak Kaczkowski mówi o tem ntitychmiast

z Majewskim, proszc go o wyznaczenie komisyi, któraby zbadaa

powody tej denuncyacyi i ukaraa winnych tego oszczerstwa. Kacz-

kowski chcia nawet natychmiast wraca do Lwowa. Jednake

Majewski by odmiennego zdania. Obiecujc „zmy gow oszczer-

com", poleci Kaczkowskiemu jecha do Wiednia i nie traci czasu

w sprawach sobie poruczonych.

D. 7 grudnia Kaczkowski stan w Wiedniu. Tu Zygmunt

Rodakowski, wracajcy do Lwowa, dorczy mu 3000 zr. na cele

podróy; tu te nadszed na rce Kaczkowskiego list bezimienny,

ostrzegajcy go przed agitacy i intrygami Policyi narodowej, zraie-

rzajcemi do postawienia go w stan oskarenia. W par dni pó-

niej Rodakowski zjawi si znów w Wiedniu i zawiadomi Kacz-

kowskiego o nowych na niego denuncyacyach Policyi narodowej,

mianowicie, jakoby on wyjecha do Wiednia w celu porozumienia

si z Ministrem Policyi.

Denuncyacy te opieray si na rzekomo przychwyconych

dwóch listach wasnorcznych Namiestnika hr. Mensdorfta-Pouilly

do Ministra Policyi w Wiedniu] Mecsery'ego i radcy Namiestnictwa

lwowskiego Summera do dyrektora Policyi w Krakowie, Englischa.

Pierwsze pismo podajemy w odpisie tekstu niemieckiego,

przechowanego w zbiorach rapperswilskich („Archiwum Rzdu Na-

rodowego 1863) p. t. „Sprawa Zygmunta Kaczkowskiego". Tekst

ten brzmi

:

Euer Exzellenz! Aus der Aufzeichnungen, welche ich

Euer Exzellenz gestern mitzutheilen die Ehre hatte, ist zu entneh-

men, dass der Schreiber derselben in der Lager der Weis-

sen fortan gehórt. Nichtsdestoweniger kann man sich von seiner

Tatigkeit die besten Dienste versprechen. Ob und wieferne
s e i n e B e r ii h r u n g mit R e g i e r u n g s k r e i s e n mit W i s s e n
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seiner Parteigenossen stattfindet, bleibt selbstver-

standlich noch dahingestellt. Er reiset heute nach
Kraków wird dort Materialien und Memoiren ti b e r d i e o r 1 1 i-

chen Kreise erganzen und sodann sieh nach Wien begeben. Dort

wird er sich Euer Exzellenz Yorstellen. Ich halte es daher fiir noth-

wendig seinen Namen in der Beilage Euer Exzellenz mitzutheilen.

Den 1 Dezember 1863.

Nie wchodzc na razie, w jaki sposób to pismo przychwy-

cono i o ile to byo rzecz raoebn, na pierwszy rzut oka uderza,

e tumaczenie tego aktu, tak zawarte w relacyi Dyrektora lwow-

skiej Policyi Narodowej (dr. Lutostaskiego), wystosowanej do

Komisarza Penomocnego Ezdu Narodowego w Galicyi (Wadys.
Majewskiego), jakote podane w „Wydawnictwie Materyaów do

Historyi Powstania 1863—1864" ^), jest nietylko nie cise, ale

nawet zupenie bdne w ustpach, które powyej w tekcie nie-

mieckim podkrelilimy.

Mianowicie ustp pierwszy, poczynajcy si od sów: „Aus

der Aufzeichnungen...", brzmi w przekadzie Dyrektora Policyi na-

rodowej i w „Wydawnictwie materyaów":

„Z tego, co miaem honor udzieli Waszej Excelencyi, oka-

zuje si, e autor odtd naley do obozu biaych", — gdy ci-

lejszy przekad tego ustpu powinienby opiewa: „Z zapisków,

jakie wczoraj miaem zaszczyt W. E. udzieli, powzi mona, e
ten, który je (owe zapiski) spisa, naley odtd (czy te: nadal)

do obozu biaych."

Po zaznaczeniu, e „niemniej mona sobie z jego dziaalno-

ci obiecywa najlepszych usug, dalszy ustp rzekomego pisma

Namiestnika, poczynajcy sie od sów: „Ob und wieferne...", znowu

bdnie przetumaczony, opiewa w relacyi dyrektora Policyi na-

rodowej :

„Styczno jego z koami rzdowemi, jak si samo przez si

rozumie, nie jest wiadoma jego stronnikom i pozostaje niepostrze-

ona.

"

W cilejszym przekadzie ustp ten brzmieby powinien

:

„Czy i o ile styczno jego z koami rzdowemi dzieje si

z wiadomoci czonków jego stronnictwa, pozostaje, jak to si

samo przez si rozumie, rzecz jeszcze niewyjanion" (niewia-

doma).

') Tom IL, str. 95. Tom III., str. 274.
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Ta sprzeczno tumaczenia Policji narodowej z tekstem nie-

mieckim jest ju uderzajca.

Ale najbardziej uderzajcym jest bd w przekadzie bezpo-

rednio nastpujcego ustpu.

Tekst niemiecki, poczynajcy sie od sów : „Er reiset heute

nach Krakau", w przekadzie dr. Lutostaskiego brzmi: „Jedzie

dzi z Krakowa (zamiast do Krakowa — nach Krakau) i ma uzu-

peni materyay do pamitników okrgów zachodnich."

Dosowny przekad tekstu niemieckiego powinienby brzmie

:

„On jedzie dzi do Krakowa i tam ma uzupeni ma-

teryay i memoryay o koach miejscowych." Niema tu ani

wzmianki o jakichkolwiek „pamitnikach okrgów zachodnich".

W tekcie niemieckim czytamy wyranie o „Materialien und Me-

moiren liber die ortlichen Kreise". — Wprawdzie przepisywacz

tekstu nie umieci kresek nad liter o w wyrazie „órtlich", naj-

widoczniej jednak nastpn liter: r napisa gotykiem niemieckim r.

czem uniemoliwi przypuszczenie, e ten wyraz ma brzmie óst-

lich (wschodni), zgoa za nieprawdopodobneni jest, aby móg
brzmie westlich — zachodni.

Przekad wic wyrazu „Sehreiber" na „autor" i tumaczenie

sów: „liber die ortlichen Kreise" na „okrgi zachodnie" s zupe-

nie dowolne i z gruntu faszywe.

Rzecz przytem szczególna, e „Wydawnictwo materyaów"

ani w II., ani w III. tomie, rozpisujc si o „Sprawie Zygmunta

Kaczkowskiego", podao tylko wadliwe tumaczenie niemieckiego

tekstu, a tego tekstu oryginalnego, na którym waciwie oskare-

nie oprze si byo powinno, wcale nie zamiecio

!

Podobnie przekad: „er reiset heute nach Krakau" — na:

„jedzie dzisiaj -z Krakowa", wprowadza nowe baamuctwo. Dyrek-

tor Policyi narodowej, w wspomnianej relacyi swej, donosi sta-

nowczo : „Z. K. wyjecha ze Lwowa 3 grudnia", — zatem Namiest-

nik nie móg, jeliby Kaczkowskiego mia na myli, donosi Mi-

nistrowi Pplicyi, e dzisiaj, t. j. 1 grudnia — data pisma — wy-

jeda s Krakowa, czy te do Krakowa. Kaczkowski, wyruszywszy

ze Lwowa, mia zamiar jecha tylko do Krakowa i dopiero w Kra-

kowie skoni go Majewski do podróy do Wiednia. Wyjecha on

tam dopiero 6 grudnia, i to nie sam, lecz w towarzystwie dwóch

czonków Rzdu Narodowego : Piotra Grossa i Zygmunta Rodakow-

skiego.

Kady nieuprzedzony, w obec tych sprzecznoci i porównaw-

szy oryginalny tekst niemiecki rzekomo przychwyconego pisma
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Mensdorifa, z tumaczeniem polskiem, zupenie waclliwem, bybj
si zawaha i raczej przypuci, e to pismo nie moe odnosi si
do Zygmunta Kaczkowskiego. Gorczkowe naprenie owych cza-

sów nie dao snad monoci do rozwagi, skontrolowania tekstu

oryginalnego z tumaczeniem, oraz cisego porównania dat. Zwró-

cono natomiast ca uwag na kartk z cyframi, doczon do

owego pisma Namiestnika.

Otó na kartce tej hjij wypisane cyfry

:

779. - 125. 110. 127. 125. 139. 113. 129. 106.

Ziemiakowski w tomie III. „Pamitników" swoich ') podaje,

e kurjer, wysany ze Lwowa do Krakowa z doniesieniem o podej-

rzeniach, na Kaczkowskim cicych, mia popieszy do Wiednia,

aby odczyta owe cyfry przez ujtego za 2000 zr. urzdnika gó-
wnego urzdu telegraficznego.

Dr. Lutostaiiski, naczelnik lwowskiej Policyi narodowej, w re-

lacyi swej, przesanej Penomocnemu Komisarzowi Ezadu Narodo-

wego Wadysawowi Majewskiemu, podaje, e cyfry te odczytano

za pomoc tajnego klucza Ministeryum Policyi, „przez osob wia-

rogodn" i znacz one:

Yernelmie. — K, a, cz, h, o, iv, sh, i.

Zagadkowy jest pierwszy, oznaczony jedn tylko cyfr, wy-

raz: „Vernehme", a zadziwia moe, i nie podano natomiast

imienia owego „zdrajcy". Przecie w takich wypadkach skrupu-

latna ciso w oznaczeniu osoby jest niezbdnym warunkiem.

Trudno niemal przypuci, aby Namiestnik nie zastosowa si do

tego warunku, zwaszcza w tym wypadku, ilee nazwisko : Kacz-

kowski, nie naley do niezwykych i mogo by noszone przez

wicej osób.

Eównoczenie miano przychwyci inne jeszcze pismo radcy

Namiestnictwa lwowskiego Summera do dyrektora policyi w Kra-

kowie Englischa, datowane, podobnie jak pismo Namiestnika, I-go

grudnia 1863.

Pismo to w odpisie tekstu oryginalnego, niemieckiego, prze-

chowanego w zbiorach rapperswilskich -), brzmi

:

Ein Herr der hier recht gute Dienste leistet, soli heute nach

Krakau reisen, wo er sich einige Tage dort aufhalten diirfte.

Mittheilungen, die er an Sie zu machen in die Lag kommen
wtirde, wird er begreiflich vermitteln. Die Briefe an Sie werden

') 1. c.

-) Archiwum Rzdu Narodowego. Ms.
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au Markus Lischt post. rest. adressirt sein. leh bitte von Mitt-

woch Abonds aiif die Post zu schicken. Haben sie ihm eine Mit-

theiliing zu machen, so wollen Sie es auf demselben Wege unter

Adresse Franz Eeitberg post. rest. Krakau thun. Nur wenn es un-

umganglieh nothwendg wiire, wird der Ungenanute personlich

bei Ihnen erscbeinen, doch aueh dann erfahrt Niemand ausser

Ihnen, welehe Geschilfte ihn nacli Krakau ftihren.

Nastpuje data: 1 grudnia 1863 i podpis: Summcr.

Tumaczenie polskie tego pisma, niezbyt take cise, lecz

przynajmniej tekstu nie wypaczajce, doczone do relacyi naczel-

nika lwowskiej Policyi narodowej, przesanej komisarzowi peno-

mocnemu Ezdu Narodowego w Krakowie, wydrukowane te zo-

stao w „Wydawnictwie materyaów" w tomie II. i III. \). Nazwi-

sko tylko owego Markusa, brzmice w tekcie niemieckim Lischt,

napisano w polskim przekadzie Licht; w ostatnim ustpie, wy-

razy w liczbie mnogiej: „welehe Geschilfte". przetumaczono w li-

czbie pojedynczej: „jaki interes". Wreszcie jest w tym przekadzie

dodatek, umieszczony ju po podpisie Summera : „Zniszcz pan ten

list", którego to dodatku niema wcale w tekcie niemieckim.

Dyrektor Policyi narodowej, przesyajc oba powysze pisma

do ICrakowa, dodaje w swej relacyi, e przychwycone korespon-

dencye docza „w odpisach wierzytelnych, sporzdzonych w obec-

noci czterech zaprzysigych wiadków".

W zbioraci rapperswilskich ^) znajduje si nadto protokó,

rk dr. Lutostaskiego spisany, który brzmi

:

„Ja, niej podpisany, potwierdzam w zupenoci prawdziwo
co do treci depesz, a mianowicie Namiestnika do Ministra Poli-

cyi i Radcy Namiestnictwa Sumera do Dyrektora Policyi w Ivrako-

wie. Depesze te byy w mojej obecnoci przyniesione przez Adama
i otworzone, przepisane i napowrót przez Ad. zapiecztowane. — Pra-

wdziwo urzdowego pochodzenia równie potwierdzam, przytem

owiadczam, i wewntrz w depeszy Namiestnika do Ministra Policyi

znajdowa si alegat, na którym znajdoway si te same cyfry,

które mi byy przedstawione, bez punktów, z maymi przedzia-

ami. — Nad cyframi temi nie byo adnych znaków. Czy wyra-

enie: „Zniszcz Pan ten list" byo zamieszczone na kocu depe-

szy, nie przypominam. Nazwiska cyfrowanego nie znaem, ani od-

kry nie mogem. Dopiero na drugi dzie Adam powiedzia mi,

n 1. c.

^) Archiwum Rzdu Narodowego.
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e cyfry wiadome oznaczaj Zygmunta Kaczkowskiego. Zeznanie to

mog stwierdzi przysig.

Dnia 4 stycznia 1864 r.

Lwów. — (podpisano) TwardoicsYi.

Obok piecz: Ezd Narodowy. Naczelnik Okrgu Lwow-

skiego.

Zeznanie powysze, zamieszczone w tomie IIL „Wydawni-

ctwa materyalów" ^), nosi podpis nie Twardowski, lecz Twardzicki.

a spisane zostao widocznie ad usum sdu dopiero 4 stycznia, gdy

owe depesze urzdowe przychwycone by miay w pierwszych

dniach grudnia, bo ju 13-go tego miesica Zygmunt Eodakowski

zawiadomi Kaczkowskiego w Wiedniu o nowych denuncyacyach

Policyi narodowej, nadeszych do Krakowa, a opartych na owych

przychwyconych pismach. Zarazem zawiadomi Eodakowski Kacz-

kowskiego, e Ezd Narodowy wzywa go. aby wróci do Lwowa
i stan tara przed sdem, który mia by zoony przez czonka

Wydziau Ezdu Nar., Piotra Grossa.

Wówczas Kaczkowski — jak twierdzi w swej broszurze —
zwróci Eodakowskiemu, dane sobie na cele dalszej podróy, 3000 zr.

Ziemiakowski w IIL czci „Pamitników" swoich utrzymuje, e
Kaczkowski zwróci tylko cz otrzymanych pienidzy. Bd co

bd sprawa wesza teraz na niebezpieczn drog sdu.

Co jednak miano przedstawi temu sdowi, jako dowody

zdrady?

1. Protokolarne zeznanie jakiego „Kruka", który raz jedyny

mia widzie Kaczkowskiego, „wychodzcego z bramy Poli-

cyi".

2. Znane nam ju pisma urzdowe Namiestnika Mensdorfla

do Ministra Policyi, oraz radcy Namiestnictwa lwowskiego.

Sum mera, do dyrektora Policyi Englischa w Krakowie.

3. Zeznanie protokolarne jakiego Twardowskiego, czy Twardzi-

ckiego, odnoszce si do pism owych. Zeznanie to jest tem

charakterystyczne, e nie wspominajc nic o tem, co podaje

w raporcie swym dr. Lutostaski, mianowicie o sporzdzeniu

odpisów wierzytelnych tych dokumentów w obecnoci czte-

rech zaprzysionych wiadków, mówi natomiast o jakim

„Adamie", który mia te depesze zkdsi przynie, a po ich

przeczytaniu i przepisaniu napowrót zapiecztowa.

') str. 28L
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W III. tomie „Wydawnictwa inateryaów" \) przytoczone s
jeszcze, jako odnoszce si do tej sprawy, telegramy rzdowe, rze-

komo odszyfrowane, w liczbie 8, a mówice o jakim „wysan-

niku", który ze Lwowa do Krakowa i Wiednia odjecha, i o ja-

kim „pamitniku", który Namiestnik galicyjski mia ju czyta -j.

Dnia 13 grudnia Namiestnik hr. Mensdorff telegrafuje do Ministra

Policyi w Wiedniu, z prob, by osobie, która „pamitnik" dor-

czya, wypaci drug rat 2100 zr., i z doniesieniem, zeza „wia-

domym wysannikiem" wyprawiono do Wiednia „bardzo niebez-

])iecznego" Abancourta. O czem ostrzega si „w^ysannika" i zaleca

mu si wielk ostrono. Niech w Wiedniu dugo nie bawi. —
Minister Policyi telegrafuje równie 13 grudnia do Namiestnika

we l^wowie, e jaki „Heubauer, major w pensyi," pragnby
otrzyma w Wiedniu drug rat honoraryiim za dzieo, które w ca-

oci dorczy. Na co Namiestnik dnia nastpnego odpowiada:

„Prosz honoraryum wypaci." — Telegram Ministra Policyi, tym

razem bez daty, donosi Namiestnikowi, e „H. „za granic" uko-
czy dodatek do dziea, ju Ministrowi dorczonego, i dodatek ten.

opatrzy potrzebnemi adnotacyami". Zamyla on dodatek ten oso-

l)icie Ministrowi dorczy i odebra honoraryum 2000 zr. — Na-

miestnik (telegramem równie bez daty) odpowiada, e naleaoby

H. uwiadomi, aeby do Wiednia nie przyjeda, gdzie go jeszcze

ledz. Jeeli za jest w tara go u siebie zatrzyma i po

wypaceniu honoraryuui skoni do natychmiastowego powrotu

do .... „Zreszt — dodaje Namiestnik — byoby wskazane, do-

datek ten przez wysannika zada i przez takowego przesa ho-

noraryum. Przyjazd jego tutaj (do Lwowa) nie jest wskazany i dla

niego bardzo niebezpieczny."

Tekstu niemieckiego owych telegramów „Wydawnictwo" nie

podaje. Niepodobna wiec skontrolowa, o ile polskie tumaczenie

jest wierne. Na pierwszy rzut oka uderza wtpliwo, czy przyto-

czone powyej telegramy mog si do Kaczkowskiego odnosi?

Wszak w nich jest mowa o jakim „pamitniku", zapewne memo-

ryale, o jakiem „dziele", napisanem i dorczonem przez jakiego

„majora w pensyi" Heubauera, wreszcie o jakim „dodatku" z adno-

tacyami, sporzdzonym przez H. „za granic"... „Kto jest ów Heu-

bauer?" z podziwem zapytuje Kaczkowski Z. Mikowskiego" w li-

') str. 278, 279, 280.

2) Dyrektor Policyi we Lwowie d. 9 grudnia 1863 i'. do Mini-

stra Policyi w Wiedniu.
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cie z d. 26 grudiiia 1890 r. *j. „Przecie ja, u diabla, nigdy nie

byem majorem!" Stwierdzon natomiast jest rzecz, e Kaczkow-

ski od 7 do 15 grudnia przebywa bez przerwy w Wiedniu, zkd
wyjeciawszy na dni kilka do Wenecyi, ju 19 grudnia by w Wie-

dniu z powrotem. O tym wyjedzie swym ze stolicy naddunajskiej

doniós Kaczkowski naczelnemu komisarzowi Bzdu Narodowego

w Krakowie, Majewskiemu, z tem, e jest w kadej chwili gotów

stan przed sdem, prosi jednak o zapewnienie, e wobec roz-

puszczonych oszczerstw o „zdradzie", nie zostanie skrytobójczo za-

mordowany. Nie da zreszt listu elaznego. W^ystarczy mu zawe-

zwanie od jednej ze znajomych mu osób. Na odpowied czeka

bdzie dni om, a jeli do tego terminu odpowiedzi nie otrzyma,

to i bez zapewnienia przybdzie do Lwowa. -)

Dopiero d. 25 grudnia otrzyma Kaczkowski, bawicy cigle

w Wiedniu, od jednego z przyjació telegram, aeby nazajutrz wie-

czornym pocigiem, nie wczeniej i nie póniej, wyjecha z Wie-

dnia i 27-go jawi sie we Lwowie. Tak sie te stao.

Tymczasem we Lwowie obiegay ju od dni dziesiciu najpo-

tworniejsze o Kaczkowskim pogoski. O „zdradzie" jego mówiono,

jako o rzeczy niewtpliwie stwierdzonej, a w kocu rozpuszczono

wie, jakoby on w Wiedniu, czy z obawy przed sdem, czy w sku-

tek wyrzutów sumienia, — zastrzeli si.

Niestety, echo tych plotek odbio si w raporcie urzdowym
dyrektora Policyi narodowej, który przytacza w nim doniesienie

Jana Dobrzaskiego, redaktora „Gazety Narodowej", noszce wszy-

stkie znamiona plotki. Dobrzaski donosi mianowicie, e „Z. K.

by w Wiedniu, lecz d. 6 grudnia powróci do Krakowa i ma za-

miar wyjecha do Warszawy". Jak widzielimy, Kaczkowski do-

piero 7 grudnia przyby z Krakowa do Wiednia, a o zamiarze po-

dróy do Warszawy nie byo wcale mowy. Dalej owiadczy Do-

brzaski, e ma „pewn wiadomo o telegramie hr. Mensdorffa

do Englischa, aby odda Zygm, Kaczkowskiemu pakiet zapieczto-

wany do rk wasnych. Englisch mia odpowiedzie, i Z. K. po-

kwitowa go z odbioru. — Kaczkowski mia mówi (o powstaniu),

e ten motoch rozpdz, powstanie upado, jeszcze kilku ajdaków

si bije. — Tak owiadczy Kolankowski".

Doniesienie to czowieka, który powszechnie by znany, jako

zacity wróg Kaczkowskiego, a od caego lat szeregu knu prze-

^) Akta rapperswilskie. Ms.

-) „Eewolucyjne sdy i wyroki", str. 47, 48, 49.
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•ciwko iiieiiiii intrygi, teiii bardziej nie zasugiwao na wiar, e
w samej swej treci, sam ju form: „mia odpowiedzie", „mia
mówi", wyranie wiadczyo o swej ploti^arslsiej naturze.

Ale nawet i w raporcie dr. Lutostasliiego znajdujemy rze-

czy, majce równie ten ciaraliter. Podawszy mianowicie wiado-

mo o przycliwyconycli pismaci Namiestnifa Mensdortia i radcy

Namiestnictwa Summera, „dopenia ten falit", majcy dowodzi
stanowczo, „e Kaczlcowski jest szpiegiem", przytoczeniem nast-

pujcyci oliolicznoci

:

„Z. K. prowadzi bardzo wylwintne ycie, nie majc staego

utrzymania, ani te talicli dociodów. Iftóreby mogy starczy na

utrzymanie lioni, metre.sy, na etnie pomieszi^anie, wyliwintny

ubiór i grub gr w Ifarty. Olfoliczno ta sprowadzia na niego

podejrzenje, e róda dociodów jego musz by bardzo mtne.
w slfuteli czego by wzity pod nadzór policyjny od miesica."

Nadzór ten zdoa sprawdzi tylio tyle, e Kaczkowslii by raz —
jak zezna ów zagadkowy „Kruk", — a jak twierdzi dr. Lutosta-

ski, „cztery razy" u dyrektora policyi Hammera. — o czem, jak

i o powodacli ty cli wizyt, mówilimy ju powyej.

Co do owyci zarzutów, podniesionycli w relacyi naczelnika

Policyi narodowej, zauway naley, e jeden z nici tylko jest

niewtpliwie prawdziwy, do którego zreszt sam Kaczkowski nie-

jednokrotnie si przyznawa, e bdc wielkim amatorem koni,

utrzymywa ich nieraz po nad potrzeb \). Ezecz natomiast jest

mocno wtpliw, czy Kaczkowski utrzymywa podówczas jak me-

tres. Kronika skandaliczna lwowska wymienia wprawdzie z tych

czasów par nazwisk kobiet, które zaszczycay swymi wzgldami
urodziwego autora; byy to wszake kobiety tej sfery, które „utrzy-

mania" nie potrzeboway i których „sentyment" nic wcale Kacz-

kowskiego kosztowa nie móg. Byy to stosunki „z mioci", nie

z interesu ; o wydatkach zatem na „utrzymywanie metresy" w ei-

sem tego sowa znaczeniu, nie mogo by mowy. Mówiono nato-

miast podówczas, i to do gono we Lwowie, o stosunku mio-
snym Kaczkowskiego z pewn, znan z urody, dam lwowsk,
'do zamon, a w kadym razie nie potrzebujc „utrzymania",

która w ow^m krytycznym czasie miaa mu nawet towarzyszy

w kilkudniowej wycieczce z Wiednia do Wenecyi. — Choby ta

wersya bya nieprawdziwa, lubo nie jest pozbawiona cech prawdo-

^) List do imiennika Karola Kaczkowskiego z d. 1 lipca 1862.
Zbiory rapperswilskie. Ms.
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podobiestwa, to faktem jest niezbitym, e Kaczkowski, dziki

swej niepospolitej urodzie, nie potrzebowa rujnowa si na tego

rodzaju wydatki i móg korzysta ze wzgldów piknych dam, nie

wydajc grosza.

Eównie nieuzasadnionym jest zarzut co do „letniego mie-

szkania". Kaczkowski umieci by wówczas swego chorego ojca

na przedmieciu Iwowskiem i tam go odwiedza, sam mieszkajc

w miecie.

Nie jest te cislem twierdzenie dr. Lutostaskiego, e Kacz-

kowski nie ma „staego utrzymania". Jakkolwiek bowiem po wyj-

ciu z wizienia móg by w trudnych stosunkach finansowych,

to wszake by jeszcze zawsze wacicielem Berenicy, a dochody

literackie móg take mie znaczne.

Te uprzedzenia przeciw osobie Kaczkowskiego musiay by
bardzo silne, skoro w trzy dni zaledwie po jego powrocie do

Lwowa, pad pierwszy strza. Pisze o tem Kaczkowski w licie do

Seweryna Smarzewskiego, — w licie, niestety, bez daty i uszko-

dzonym :

„Sprawa moja — donosi — przesza dzi w now, a wcale

niespodziewan, faz. Oto przed godzin otrzymaem intymat od

Dyrektora Narodowej Policyi, moc którego z rozkazu Wadzy
wyszej Policya cofa dane mi bezpieczestwo mojej osoby, — a to

jakoby z tego powodu, e si przejedam po miecie i przez to

drwi sobie z opinii publicznej. Wniosek ztd zdaje si oczywisty,

e mniemane dowody przeciw mnie musz by diablo sabe, —
a wic zamiast zwoania sdu próbuj zmusi mnie albo aebym
wyjecha, albo szuka bezpieczestwa osoby u austryackiego rzdu.

Nie potrzebuj Ci dodawa, e nie zrobi ani jednego, ani dru-

giego, ale co teraz robi, decyzya nieatwa. Twoja roztropna rada

byaby mi tem potrzebniejsza w tym razie..." Dalszy cig tego

listu oddarty. ^)

Charakterystyczny ten dokument, czyli, jak go nazywa Kacz-

kowski, intymat Policyi narodowei brzmi w caej osnowie:

Lwów, dnia 30 grudnia 1863.

Dyrektor Policyi narodowej

w miecie Lwowie.

Do obywatela Zygmunta Kaczkowskiego.

Zwierzchnia wadza narodowa, zarczajc za bezpieczestwo'

osoby Obywatela sdzia, i postpowaniem swojem staniesz si

^) Ze zbiorów Tadeusza Smarzewskiego.
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godnym prawa obrony, jakie Ci pozostawia. Tymczasem dochodz
innie z rónych stron wiadomoci, i Obywatel, bdc widocznie

pozbawionym godnoci osobistej, — ujawniasz si naumylnie prze-

bieganiem ulic w kabryoletach, obraasz Obywatel ludno wszel-

kich stanów i wyzna — a eigem njawianiem sie nadrwiwasz

sobie z opinii, jak o Tobie powzito.

Pod wraeniem bardzo przykrego uczucia, z polecenia wadzy
wyszej, zmuszony jestem owiadczy Ci obywatelu, e ta sama
wadza, która sdzc powolnie dotychczas czuwaa nad bezpiecze-

stwem twej Osoby — od dnia dzisiejszego przestaje rczy za

Twoje osobiste bezpieczestwo.

L. S. Agencya Policyi Narodowej M. Lwów. '}

Na zarzut przejedania si „w kabryoletach" odpowiada Kacz-

kowski w swojej broszurze^): „Kademu byo wiadomo, e jak

dugo mieszkaem we Lwowie, zawsze codziennie o godzinie 2-giej

z poudnia jedziem z mego mieszkania w miecie do mego ojca,

mieszkajcego na przedmieciu, na obiad, i zawsze w dnie sotne

przysyano po mnie powóz zakryty, a w dnie pogodne otwarty."

Ale jake, pytamy, pogodzi t ujemn opini o yciu Kacz-

kowskiego, wyraon w urzdowym raporcie dyrektora Policyi na-

rodowej, ze stanowiskiem w spoeczestwie ówczesnem, jakie mu
tene raport równoczenie przyznaje, i zaufaniem, jakie widocznie

by sobie zdoby.

„Znany powieciopisarz — pisze dr. Lutostaski, — b. redaktor

„Gosu", agent dyplomatyczny we Lwowie, dyrektor Biura kores-

pondencyjnego, najdokadniej obznajomiony ze wszystkimi stosun-

kami, przed którym nikt nie robi adnej tajemnicy —
Kaczkowski pod wzgldem politycznym by uwaany za czowieka

pewnego i by nawet czonkiem byej awy Lwowskiej ^) pozosta-

wa w stosunkach cisych z dr. Eodakowskim, z ob. Armatysem,

Gromanem, w ogóle ze wszystkimi czonkami b. komitetu Galicyi

wschodniej. Dr. Eodakowski, po przyjedzie z Warszawy, szczegó-

owo obznajomi go ze stosunkami Ezdu Nar., o czem Kaczkowski

gono mówi przed osobami sobie znajomemi." *)

^) Ze zbiorów Eapperswilskich. Ms.

2) sir. 55.

3) Komitetu miejskiego.

^) Ze zbiorów rapperswilskieh. Archiwum Ezdu Narodowego

LS63/4. Dyrektor Policyi narodowej we Lwowie do Obyw. Komisarza

penomocnego Ezdu Nar. w Galicyi. Ms.

Zygmunt Ka<akowsVi i jego ciasy. ^O
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I oto ten sam czowiek, uwaany za „zupenie pewnego",

przed któiym ..nikt adnej tajemnicy nie robi", zatem szczyccy

sie zaufaniem powszechnem, zostaje nagle „stanowczo" uznany za

szpiega. Do zdobycia owego zaufania nie przeszkadzao mu dotyci-

czas ani utrzymywanie koni i metresy, ani letnie mieszkanie i ubiór

wykwintny. To wszystko stao si dopiero cikiem przewinieniem,

gdy przycliwycono owe „dokumenty urzdowe", które, jak to wi-

dzielimy, zupenie dowolnie i bdnie przetumaczono. Od tej

cliwili wszystko szo na karb owego „szpiega". To, e wadze
austryaekie byy dokadnie poinformowane o robotaci politycznyei

Galicyi, e wiedz naprzód, kto, w jakim charakterze i pod jakiem

nazwiskiem ma przyjecia, e hr. Mensdorif prdzej ni Ezd Nar.

wiedzia o planaci powstaczej wadzy wojskowej, o przedsi-

wzito aresztowanie tej lub owej waniejszej osobistoci, to wszy-

stko — tym razem bez adnych na to dowodów — przypisuje dy-

rektor Policyi narodowej — Kaczkowskiemu I

Nie bez susznoci te powiada Kaczkowski w broszurze swej ^) :

„Pod wraeniem cigle zalatujcych najpotworniejszyci plotek,

zdrowy rozsdek cakiem si zami, a jego miejsce zajy najdzi-

waczniejsze fantasmagorye, które jedna za drug na mnie wieszano.

I tak : któremu z rodaków odmówiono audyencyi u Cesarza, to ja

zrobiem. Jedna wadza zatelegrafowaa do drugiej, e kto wyje-

cha do Woch: to o mnie by ten telegram. Inna wadza tele-

grafuje do Wiednia, aeby kogo pilnowa: to mnie ka pilnowa.

Hr. Mensdorfi" otrzymuje list z Wiednia: to list oderanie. Gdyby

przypadek by zrzdzi, eby który z rodaków zosta by wtedy

uwiziony w Krakowie lub Wiedniu: nie wiem, zaprawd, coby

ju ze mn zrobiono."

Wród takiej atmosfery, przesiknitej plotkarstwem, atmo-

sfery icie gorczkowej, zebra si sd, majcy orzeka o winie

Kaczkowskiego i wyda wyrok.

Jaki by skad tego sdu?
Eelacye o tem nie s dokadne. W III. czci „Pamitników"

swoich podaje Ziemiakowski, e w skad tego sdu weszli: He-

fern, Tadeusz Wiszniewski, Stanisaw Polanowski i major ura-

kowski. Przewodniczy naczelnik lwowskiego Okrgu, znany pod

imieniem „Szczsnego".

W II. tomie „Wydawnictwa materyaów" w rozdziale Pa-

mitnika Strusia, zatytuowanym „Sprawa Zygmunta Kaczkow-

>) str. 49.
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skiego". czytamy natomiast (str. 94): „Na polecenie Ezdu Nar.

ustanowiona zostaa komisja, skadajca si z Ludwika Skrzy-
skiego, Matczyskiego, Kornela Ujejskiego, Szczsnego Karpiskiego

i nareszcie znakomitego prawnika i adwokata Kabata."

Kaczkowski, w tylokrotnie cytowanej broszurze swej, czon-

ków sdu po nazwisku nie wymienia, powiada tylko, e „o ile

trafnym by wybór dwóch z tyche sdziów, ludzi powanych,

spokojnych i zdolnych, tak równie niewtpliwie nietrafnym by
wybór takiego onierza, który przy caej prawoci charakteru,

w caej Polsce jest znany z niepowcigliwaej popdliwoci cha-

rakteru, — a jeszcze mniej trafnym móg by nazwany wybór

takiego poety, który niedawno przedtem bledniejcy blask swego

imienia odwiey publicznie rzuconem na jednego z najzasue-
szych rodaków oszczerstwem." Kaczkowski ma tu oczywicie na

myli Kornela Ujejskiego.

Jak ju powyej zaznaczylimy, Kaczkowski, wyjedajc z Wie-

dnia do Wenecyi d. 15 grudnia, zawiadomi o tym wyjedzie swoim

naczelnego komisarza Ezdu Nar. w Krakowie, z tem, e w kadej

chwili gotów jest stan przed sdem, a ju d. 27 grudnia przy-

by do Lwowa, gdzie sam i za porednictwem przyjació usiowa
przypieszy zwoanie sdu. Wszystkie jednak usiowania byy da-

remne. Czonek Wydziau Ezdu Nar. Piotr Gross, który mia si
zaj zoeniem sdu, prosi o cierpliwo i przyrzeka, e do dni

omiu sprawa bdzie zaatwiona. Mija jednak dzie po dniu bez-

skutecznie.

e tak byo istotnie, wiadczy list Kaczkowskiego z d. 7 sty-

cznia 1864 r. 1) do Seweryna Smarzewskiego, donoszcy mu, e
ju wczorajszego dnia pisa do Grossa, „Prosiem — opowiada —
o przypieszenie sdu, bo to ju 14 dni mija, jak przyjechaem,

i trudno mi zaprawd poj, jak Wadza, jeeli ma jakiekolwiek

poczucie wadzy, moe dopuci si takiej zwoki, w sprawie tak

kipicej. Ale do tego momentu nie mam adnej odpowiedzi. —
Bd tedy askaw — jeeli to uznasz za stosowne — widzie si

2 Grossem i przedstawi mu t rzecz tak, jak j pojmujesz. —
Mnie si zdaje, e moeby nawet dobrze byo, zwróci jego uwag
na to, e takie postpowanie nietylko e jest po prostu nieludzkie,

ale lada dzie zmusi mnie do szukania sobie satysfakcyi na dro-

dze innej, którto drog nie mogoby by nic innego, jak poci-

gnicie do osobistej odpowiedzialnoci tych osób, które, zawe-

^) Ze zbiorów Tadeusza Smarzewskiego. Ms.

20*
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zwawszy mnie przed sd i sdu nie zwoawszy, tak bolesny art

sobie zrubiy ze ranie. Sam bdziesz wiedzia najlepiej, co wy-

pada powiedzie ju teraz, a co jeszcze zamilcze, dlatego na tej

wzmiance przestaj."

Odtd dzie kady by now tortur dla zagroonego sdem
w tak bolesnej sprawie. Jednego dnia, gdy doniesiono mu, e
,,w samem kóku oskarycieli zwrot ju nastpi" i cytowano zda-

nia ludzi, wymieniajc nazwiska, otucha rosa '). To znowu niepo-

kojem go napenia wizyta Fr. Ksaw. d^Abancourta^), który przyby

wprawdzie „skruszony a zarazem zgorszony, e dotychczas nic nie

zrobiono, lecz nie przekonany, bo mu powiedziano, e nazwi-

sko niewtpliwie odczytano. On jednak sam powiada, e tylko jest

mocny concursus ciraimstaniarum, ale nic wicej".

Te cige zwoki i pósówka, tu i ówdzie rzucane, musiay

w niemae rozdranienie wprowadza „podsdnego", którego wcale

nie przysuchiwano, ani te zawiadomiono go, na podstawie jakich

dokumentów oparto straszliwe oskarenie o zbrodni przeciw wa-
snemu narodowi — o szpiegostwo! — Nalegania Kaczkowskiego

i jego przyjació o zwoanie sdu i ogoszenie wyroku nie odno-

siy adnego skutku, Franciszek Ksawery d'Abancourt, jakkolwiek

„nie przekonany", podj si wszake porednictwa i zakomuniko-

wa czonkom Wydziau Ezdu Nar. prob Kaczkowskiego, by mu
przedstawiono zapytania na pimie, a on na nie równie pisemnie

odpowie. Nie zgodzono si wszake i na to, — a tymczasem agi-

tacya przeciw Kaczkowskiemu, uliczna i kawiarniana, przybieraa

na sile i oczywicie wpywa musiaa na opini sdziów, ujtych

zapewne z pocztku tern, e Kaczkowski powróci i by gotów sta-

n przed sdem.

Tak miny cztery tygodnie od jego powrotu, mona atwo
wyobrazi sobie, jak bardzo cikie dla czowieka, obarczonego'

tak strasznym zarzutem.

A nadszed wreszcie dzie 22 stycznia 1864 r.. w którym

to dniu — jak opowiada Kaczkowski w broszurze swojej ^) — wpad
jaki mody chopiec do pokoju jego sucego, rzuci list na stó

i uciek.

By to wyrok, który opiewa:

^) List do Seweryna Smarzewskiego z d. 9 stycznia, Ms.

2) List do tego bez daty (,. wtorek, wieczór").
-') str. 70.
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Nr. 144.

Naczelnik Okree-u Lwowskiego/O o

do Zygmunta Kaczkowskiego.

W Imieniu Rzdu Narodowego.

Zwoany Sd przez Rzd Narodowy do ocenienia przest}3-

•stwa, jakiego dopucie sie przeciwko swemu wasnemu Narodowi

jako Szpieg, orzek wikszoci gosów, i jeste winnym zbrodni,

a poniewa kodeks karny, przez Rzd Narodowy wydany, oznacza

na podobn zbrodni kar wygnania z kraju, uwiadamiajc o tern

Zygmunta ICaczkowskiego, rozkazuj mu w dniach czterech Polsk
•opuci.

Lwów, dnia 21 stycznia 1864.

Piecz, na której wokó lierbu napis : Rzd Narodowy. Na-

czelnik Okrgu Lwowskiego.

Jaka to bya wikszo, która w owym sdzie potpia Kacz-

kowskiego ?

W „Pamitnikach" Ziemiakowskiego ') znajdujemy o tern

nastpuic relacy

:

„Kaczkowski wróci do Lwowa, a wyrobiwszy sobie dla bez-

pieczestwa swej osoby stra policyjn, zada od „Szczsnego" -)

przesuchania. Sd w obawie, e Kaczkowski wyda Hammerowi
nazwiska sdziów, odrzuci prob, a uwaajc dowody za dosta-

teczne, postanowi wyda wyrok. Prezydujcy przedoy pytania

:

„winien czy niewinien". Hefern i urakowski wyrzekli: winien.

Polanowski : nie winien, a Wiszniewski, pokrciwszy si, jak dia-

be w wiconej wodzie, wyrzek: nie winien. „Szczsny" roz-

strzygn, przystpujc do zdania Heferna i urakowskiego."

Nie wchodzc w to, czy do skadu sdu naleay te lub inne

osoby, stosunek gosów musia by istotnie taki, jak podaje Zie-

miakowski, a wikszo uzyskana zostaa przez „derymowanie"

przewodniczcego, którym, wedle innej wersyi, by Piotr Gross.

Zaznaczylimy ju powyej, e Kaczkowski, wyj[edajc d. ^5
grudnia z Witdnia. zawiadomi by o wyjedzie penomocnego komi-

sarza Rzdu Nar. w Krakowie, z tem. e w kadej chwili jest go-

tów stan przed sdem. Kaczkowski twierdzi te, e formalnego

zawezwania do stawienia si przed sdem wcale nie otrzyma, e
powróciwszy 19 grudnia, czeka napróno w Wiedniu .na to we-

Cz III. 1. e.

2) Naczelnik Okrgu.
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zwanie, a nie mogc si go doczeka, przyby dnia 27 grudnia

do Lwowa.

Zapewne jednak Komisarz ów penomocny nie otrzyma wzmian-

kowanego pisma Kaczkowskiego, czy te go nie uwzgldni, bo oto

w zbioraci rapperswilskiei znajdujemy pismo tego Komisarza do

Naczelnika Okrgu lwowskiego, datowane 20 grudnia, 1. 143, na-

stpujcej treci

:

„Sd na Z. Kaczkowskiego, który pomimo wezwania nie sta-

wi si, — ma natycimiast wyda wyrok i takowy mi zakomu-

nikowa." ^)

Dowodzioby to, e byo jakie wezwanie, wystosowane do

Kaczkowskiego, — wezwania tego jednak nigdzie w dokumentach

do tej sprawy si odnoszcych, ladu niema. Sam tylko Kaczkow-

ski, w broszurze swej „Eewolucyjne sdy i wyroki", mówi o tele-

gramie z 25 grudnia od jednego z przyjació, wzywajcym go do

przyjazdu do Lwowa na dzie 27 grudnia.

Bd co bd wyrok wydany zosta — wyrok zaoczny, hez

przesuchania oskaronego. Ziemiakowski w „Pamitnikach" -)

swych twierdzi, e „wyrok ten z obszernem umotywowaniem po-

sano do Warszawy Ezdowi Narodowemu, który zatwierdzi wy-

rok, dyktujc kar banicyi pod zagroeniem mierci."

Twierdzenie najzupeniej mylne. Wyroku tego bowiem i jego

umotywowania nie przesano wcale Ezdowi Narodowemu w War-

szawie, który go nietylko nie zatwierdzi, lecz przeciwnie, jako

nielegalny, skasowa, co w dalszym cigu zobaczymy.

Komisarz penomocny w Krakowie dopiero d. 3 lutego 1864

zawiadomi Ezd Narodowy w Warszawie pismem do L. 77, e
„Sprawa Z. Kaczkowskiego skoczona. Sd uzna go winnym zbro-

dni szpiegostwa, — orzeczenie to wicej na moralnem przekonaniu,

jak na dowodach oparte, — i skaza go na wygnanie z kraju. —
Wyrok zosta dorczony 21 stycznia, a osdzony 25 stycznia znik

ze Lwowa. Poniewa pisma peryodycznego dotd niema, — Ezd
zapewne ogosi kae w „Niepodlegoci" i zadatowa i Wyrok

i Sd z Warszawy, lub te udzieli mi instrukcyi, jak z ogosze-

niem postpi naley." ^).

To zatem „obszerne umotywowanie", o którem pisze Ziemia-

kowski, ogranicza si w pimie Komisarza penomocnego do przy-

^) Ze zbiorów rapperswilskich. Ms.

2) 1. c.

3) 1. c.

I
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znania, e orzeczenie oparto raczej na nioralneni przekonaniu, ni
na dowodach

!

A i to oparcie si na .,nioralnem przekonaniu", bardzo ryzy-

kownem w tak wanej sprawie, w której o cze niepospolitego

bd co bd czowieka chodzio, tern dziw^niej wyglda, e nie

liczyo si ono bynajmniej z fachowem zdaniem znakomitego pra-

wnika, a powszechnie podówczas szanowanego adwokata, dr. Mau-

rycego Kabata. — Pogld ten, rozbierajcy spraw tak ze stano-

wiska prawnego, jak i ze stanowiska ogólnego, politycznego, za-

rzuca na wstpie, e cae dochodzenie („instrukcya oskarenia")

prowadzone byo zupenie mylnie i rozmijao si z celem. „Zamiast

bowiem — pisze dr. Kabat — oskaronego spokojnie wykluczy

od wszelkiego udziau i postpi sobie w najwikszej tajemnicy,

stawiajc go pod nadzór ludzi najzaufaszych, którzyby do niego

przystp mieli, narobiono w caej organizacyi haasu, postawiono

oskaronego pod otwarty nadzór Policyi Narodowej i tym sposo-

bem nietylko nie wykryto istoty czynu i nie przysposobiono do-

wodów, ale i jedno i drugie nawet i na przyszo Bóg daj czy

nie uniemoliwiono."

W dalszym cigu swego wywodu powiada dr. Kabat:

„Istota czynu wcale nie znajduje si w przedoonych aktach

i relacyach i to ani co do osoby, mianowicie : e zdradzi, ani co

do rzeczy: co zdradzi, jakote istotnych dowodów niema adnych.

S tylko poszlaki i to jednostronne, mianowicie tylko na zezna-

niach wspólnika zdrady, to jest rzdu austryackiego oparte;

niema za adnych poszlak, wypywajcych z wasnych czynów

oskaronego. — Poszlaki uzasadniaj podejrzenie, podstaw za
wyroku by nie mog. — Podejrzenie pociga za sob koniecz-

no w^ykluczenia podejrzanego zewszd, aeby w niczem nadal

nie móg si sta szkodliwym, o ukaraniu za podejrzanego li na

podstawie podejrzenia mowy by nie moe. — Poszlaki popenionej

zdrady usprawiedliwiaj jedynie pozostawienie oskaronego w sta-

nie oskarenia i staranie si wszelkimi moliwymi, ale odpowie-

dnimi sposobami o przekonanie, e zdradzi i co zdradzi."

Ze wzgldu na stosunki polityczne, wyraa si dr. Kabat

nastpujco

:

„Oskaronego, chocia najmocniej podejrzanego, bez przeko-

nania o istocie czynu co do osaby i co do rzeczy, ukara byoby

niesprawiedliwoci, a zatem samo przez si czynem niepolitycz-

nym. — Oskai-ony jest znakomitoci literack w narodzie, któr

ju dla tego, ile by moe, oszczdza wypada, oczywicie tylko
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co do wystpienia z wyroliiem i kar. Tak niski upadek bowiem

znakomitoci narodowej tylko w ostatecznej koniecznoci narodowi

ogosi i przed Em^op wyjawi mona. Dla tego te take naley

sie surowa nagana tym, którzy oskaronego uywali lub do tajem-

nic przj^puszczali, bo wszyscy bardzo dobrze wiedzieli o niemoral-

nem yciu jego, a rzecz prosta i oklepana, e gdzie niema cnoty

domowej, publicznej take nie bdzie."

Ten ustp ostatni wiadczy wymownie, na jak bezstronnem

stanowisku stan w opinii swej dr. Kabat, przypuszczajc nawet

ju z góry prawdziwo zarzutów co do niemoralnego ycia Kacz-

kowskiego. O tej bezstronnoci pogldu zacnego mecenasa lwow-

skiego wiadczy te ostatni ustp jego pisma, w którym dr. Kabat

nie wyklucza moliwoci, e Kaczkowski ma stosunki z wadzami

austryackiemi i zostaje pod ich opiek. Ustp ten brzmi:

„Wykonanie i ukaranie w obec Ezdu Austr. ogólnie i co do

dalszego istnienia organizacyi narodowej w szczególnoci, najnie-

szczliwsze musiaoby sprowadzi skutki, zwaszcza, e oskarony

najniezawodniej pod szczególn opiek Ez. Austr. zostaje i jako

przypuszczony do tajemnic narodowych, jest w stanie wskaza pal-

cem stosunki i osoby, tak, e kady zamach na niego byby Ez.

Austr. ze wszech miar podany, dla tego te wszelkie stawianie

oskaronego przed oblicze sdu w celu przekonania go lub zyska-

nia zezna i odkry jest zupenie niemoliwem."

Na podstawie tych wszystkich motywów i wzgldów dr. Ka-

bat stawia nastpujcy wniosek:

„Wypada przeto zostawi spraw w zawieszeniu, a oskaro-

nego i wszystkich, którzy o tern z urzdu wiedzie nie potrzebuj,

w zupenej niewiadomoci o dalszym obrocie jego sprawy, — po-

stawi go oraz pod najcilejszy nadzór zaufanych osób, któreby

do niego przystp mie mogy i przeto byyby w stanie skutecznie

go nadzorowa i wj^ledzi tak stosunki jego do Ez. Aust., jakote

dowody przez niego a moe i innych^), ju dopenionej lub do-

peniajcej si zdrady." 2)

Z uczciwego tego, prawdziwie obywatelskiego i bezstronnego

gosu dr. Maurycego Kabata, do uszu eropagu sdowego doszed

snad tylko ten ustp, w którym powiedziano, e niemoliw jest

rzecz „stawianie oskaronego przed oblicze sdu". Nie stawiono

^) Wyrazy podkrelone w oryginale.

^) Ze zbiorów rapperswilskieh. Ms.
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go te przed nim i o nic nie pytano, lecz bez adnego wzgldu

na opini doradcy prawnego, wydano wyrok — zaoczny.

Jak dalece si myli w swych „Pamitnikach" Ziemialkowski,

podajc, e wyrok lwowski przesiany by Ezdowi Narodowemu

w Warszawie, który go zatwierdzi i sam podyktowa kar
banicyi, pod zagroeniem mierci. — dowodzi najlepiej nastpujce

pismo Ezdu Narodowego.

W odezwip tego Ezdu Nr. 287 i 292, z d. 29 lutego 1864.

znajduje si nastpujcy ustp, przesany Wacawowi Przybylskiemu,

Komisarzowi Nadzwyczajnemu, po za granicami zaboru rossyj-

skiego

:

„Z. Kaczkowski zosta okrzyczany w Galicyi przez wadze
tameczne za szpiega, potem osdzony zaocznie i skazany na wy-

gnanie. Sd odby si bez prokuratora, niewiadomo po jakiemu,

wyrok brzydki — bo albo Z. K. szpieg i w takim razie niema dla

niego innej kary, jak kara mierci, albo niewinny czowiek: wtedy

naleao go oczyci ze wszystkich zarzutów. Wyrok kasujemy, jako

bezprawny. Na ten jedyny raz Sd naznaczamy w Paryu. Za-
czamy tu appellacy Kaczkowskiego, chocia Sd ma sdzi nie

w skutek appellacyi, ale jako pierwsza i ostatnia instancya. Wam
poruczamy zoenie sdu z osób prawych, ale energicznych. Liczba

czonków ma by jak najmniejsza. Dobrze byoby, aby I. Banzemer

do skadu sdu nalea. Wy macie by Prezesem, Euprecht pro-

kuratorem. Dowody kaemy z Galicyi co najprdzej wysa. W ka-

dym razie bdcie z Kaczkowskim bardzo ostroni.

„Niech Was Bóg strzee i dopomaga."

Pismo to zaopatrzone jest pieczci Ezdu Narodowego, a take

pieczci sekretarza Ezdu Nar. ').

Oprócz tego Ezd Narodowy w Warszawie wysa d. 1 marca

1864 r.. Nr. 306, do Komisarza Penomocnego w zaborze austrya-

ckim pismo, które brzmi:

„Tm wicej dowiadujemy si o sdzie i przeprowadzeniu ca-

ej sprawy Zygmunta Kaczkowskiego, tem bardziej przekonywamy

si, e Wadze Galicyjskie sdem tym skompromitoway
w najwyszy sposób samo znaczenie Wadz Narodowych,

Wadz Polskich. Czy Z. K. zdrajca, czy te niewinny, w kadym
razie dziwnie i n aj niedoniej go sdzono — równie
tedziwnywyrokwydano.

') Ze zbiorów Bibl. Ossol. Nr. 4820.
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Prócz tego przy Sdzie tym nie byo Prokuratora Naszego,

Sd wic odby si nielegalnie.

„Z tych powodów wyrok, zapady na Obywatela Zy-

gmunta Kaczkowskiego, podejrzanego o zdrad stanu i szpie-

gostwo, niniejszem kasujemy, — sam za Sd, w tej

sprawie odbyty, rozkazujemy uwaa za aden i nie-

byy.
„Dla rozpatrzenia i osdzenia sprawy Ob. Zyg. Kaczkowskiego,

z powodu wyjtkowych i wanych okolicznoci, na ten raz ustana-

wiamy Sd dorany w Paryu — majcy go sdzi bez appella-

cyi, stanowic przy tym Sdzie oddzielnego Prokuratora Naszego

ad Jioc.

„Polecamy zatem Wam, obywatelu, niniejsze postanowienie

Nasze oznajmi Ob. Z. K. i poleci mu stawi si w jak najprd-

szym terminie przed Sdem doranym w Paryu, wszystkie za
papiery i dowody, tyczce si sprawy jego, przesa do Parya na

rce Komisarza Naszego przy Komisyi Dugu Narodowego Ob. Ka-

rola Euprechta." ^)

Piecz z napisem wokó herbu : Ezd Narodowy. Równo,^

Wolno, Niepodlego.

W tomie III. „Wydawnictwa materyaów" znalazo pomiesz-

czenie zamiast powyszego, cile urzdowego orzeczenia, obszerne

pismo Rzdu Nsrodowego do Komisarza penomocnego w Galicyi

(Majewskiego), majce charakter poufnej informacyi, w której obok

wielu innych szczegóów, tyczcych si rozmaitych spraw i osób,

jest take ustp, odnoszcy si do sprawy Kaczkowskiego. Pismo to

wydrukowano bez adnej daty. Niewtpliwie jednak jest wczeniej-

sze od podanego wyej orzeczenia urzdowego, a z „Pamitnika

pukownika Strusia" i z „Przypisków" do tego „Pamitnika", za-

mieszczonych w tomie II. „Wydawnictwa materyaów" -), da si

stwierdzi, e jest to „Odezwa Rzdu Narodowego" z d. 14 lutego

1864 r., zatem pisana jeszcze przed stanowczem skasowaniem w}'-

roku. — Pukownik Stru nie chcia przytoczy tego dokumentu

dosownie, przyznajc, e jest „napisany ostro i namitnie". —
Pomimo tego, odezw t pomieszczono w III. tomie rzeczonego

wydawnictwa, bez adnego komentarza!

Otó ustp tej „odezwy", odnoszcy si do sprawy Kaczkow-

skiego, brzmi, jak nastpuje:

1) Ze zbiorÓAV rapperswilskich. Ms.
'^) str. 100 i XIII.
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„Jako z caego przebiegu sprawy szpiega K. i z wyroku,

w niej zapadego, jestemy w najwyszy sposób niezadowoleni,

i niezadowolenie to Wydziaowi, a w szczególnoci Wani, jako Ko-

misarzowi naszemu, objawiamy. Pomijamy samo prowadzenie rze-

czy, prawdziwie austryackie, bo mówi duo o tem, na nicby si

teraz ju nie zdao, ale co do samego wyroku, to jeeli si wstrzy-

mujemy od skasowania jego, czynimy to jedynie dlatego, e to

pierwszy wyrok Wydziau. Pozostawiamy sumieniu polskiemu

wszystkich, którzy tego otra sdzili, niech ono ich strofuje o to,

e szpiega i zdrajc Ojczyzny, i to w czasie jej straszliwych zapa-

sów z wrogami, tylko na wygnanie z kraju osdzili. Na takich

otrów i z tej sfery spoecznej kara mierci jest za ma i dlatego

tylko musi by zastosowan, e czowiek wikszej nad ni wyna-

le nie moe. Eto nie poczuje i nie pojmie prawdy tych sów,

wtpliw jest bardzo polsko jego. Ogasza wyroku nie b-
dziemy — bo wstyd."

Z niewtpliw susznoci pukownik Stru nie chcia zamie-

ci tej „odezwy", która tonem swym nie odpowiada zgoa cha-

rakterowi pisma urzdowego.

To te, jakto widzielimy. Rzd Narodowy, bliej zbadawszy

spraw, wyrok lwowski skasowa, uznajc, e jest brzydki, niele-

galny i Wadze narodowe kompromitujcy.

Zadziwia moe, e w „Wydawnictwie inateryaów", w któ-

rera pomieszczono wszystkie dokumenty w sprawie Kaczkowskiego,

które go obcia mogy, a nawet dano miejsce pismu, które sam

pukownik Stru uzna za nazbyt ostre i namitne, nie znajdujemy

wcale tekstu orzeczenia Ezdu Narodowego, kasujcego wyrok

lwowski. Natomiast w pimie zastpcy Naczelnika okrgu lwow-

skiego mamy lad, e czyniono poszukiwania za Kaczkowskim

;

widocznie w celu zawiadomienia go o kasacie.

Zastpca Naczelnika okrgu lwowskiego pisze mianowicie pod

d. 14 marca 1864 r. do Komisarza penomocnego w Krakowie:

„Kaczkowskiego jawnie tu niema; ka szuka, czynienia go

tajemnie; w razie wyledzenia zakomunikuj mu postanowienie

Rzdu Narodowego. Papierów, dotyczcych jego sprawy, tutaj niema,

gdy byy N. okr. kr. odesa na moje rce wraz z wyrokiem p.

Komisarzowi." ^)

1) „Wydawnictwo inateryaów", tom III., str. 414, 415, 416
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e to „postanowienie" warszawsi^iego Ezdu Nar. wywoao
silne niezadowolenie w sferach lwowskich, widoczne jest z dal-

szego ustpu tego pisma:

„Dziwi mnie — pisze zastpca Naczelnika okr. lwowskiego —
kierunek tej sprawy. Jaka mono ledzenia w Paryu? Owiadczy

naley jakiemukolwiek sdowi, e korespondencje pocztowe i tele-

gramy, niemniej autentyczno klucza, moe by sprawdzon nawet

przez powiadczenie zaprzysige. Telegramy s równie w za-
czeniu aktu Kaczkowskiego; nie brakuje im podobno dat, które

póniej dostaem i kadego czasu przesa mog lub wskaza wprost

osob, od której dostaem." ^)

Tu zaznaczy naley, e autentyczno owego klucza, za po-

moc którego miano odczyta cyfry, podane wyej, a majce ozna-

cza nazwisko Kaczkowskiego, zdaje si by wicej ni wtpliw.

Podania o tera s niejasne i chwiejne. Ziemiakowski, w czci

III. „Pamitników" swoich, twierdzi, e Ignacy Kamiski 2) mia
uj za 2000 zr. urzdnika gównego urzdu telegraficznego, który

cyfry odczyta. W „Wydawnictwie materyaów" ^) czytamy w przy-

pisku, e „tajemny klucz ten otrzymano za 2000 zr. z Ministe-

ryum Policyi". Nieprawdopodobn wydaje si rzecz, aby urzdnik

telegrafu móg mie do dyspozycyi klucz tajemny ; równie nie-

prawdopodobnie niska jest kwota 2000 zr.. rzekomo za ten klucz

zapacona, bo przecie to niemaa rzecz wykra z biur Minister-

stwa Policyi klucz tajemny, za pomoc którego Minister rozmawia

w rzeczach szczególniejszej wagi z zaufanemi osobami. Byby to

równie dowód, jak niecile strzeony by klucz ten w Minister-

stwie Policyi. Czy to moebne w zwykym czasie, a có dopiero

w epoce ówczesnej szczególnego naprenia sytuacyi? — I jaki

to musiaby by haas z powodu zniknicia klucza, — a nigdzie

niema ladu, aby w ogóle przedsiwzito jakiekolwiek w tej spra-

wie dochodzenia. Natomiast jest lad, e lwowski urzdnik pocz-

towy, Ludwik Bernaczek, za wydanie „korespondencyj hr. Mens-

dorflfa Rzdowi Narodowemu", skazany by na trzy lata wizienia,

•o czem pisze „Dziennik Polski" w nekrologu tego Bernaczka.

zmarego w r. 1873. *) Natomiast o tym synnym kluczu, który

dopiero rzuci wiato na owe korespondeneye Namiestnika i uja-

') 1. c.

2) Burmistrz m. Stanisawowa i pose sejmowy.

8) Tom II., str. 96 i tom III., str. 274.

*) „Dziennik Polski" z r. 1873, Nr. 102, w „Kronice".
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wni nazwisko zdrajcy, niema zgoa mowy, ciiocia wydanie go

w rce Rzdu Nar. musiaoby by dla Rzdu austryackiego rzecz

pierwszorzdnej wagi. A klucz ten tymczasem, wedle podania „Wy-
dawnictwa materyaów" '), spoczywa sobie spokojnie w „zbioracli"

jakiego A. S.

!

Wszystko to tak dalece niejasne i podejrzane, e zastpca

Naczelnika okrgu lwowskiego, jakto widzielimy powyej, chce

ju sprawdza autentyczno klucza przez — „powiadczenie za-

przysige!"

Kasata wyroku lwowskiego nie moga ju by dorczona we

Lwowie Kaczkowskiemu, gdy tene, otrzymawszy ten wyrok dnia

22 stycznia, w par dni potem opuci Lwów i wyjecia do Wie-

dnia, a ztamtd do Parya.

W jakiem usposobieniu opuszcza Kaczkowski Lwów, po ta-

kiej katastrofie? Nie trudno to sobie przedstawi, a wiedzc, e
by to czowiek z pozoru bardzo zimny, nie mona bez w^zruszenia

czyta listu jego, pisanego do wiernego w nieszczciu przyjaciela

Seweryna Smarzewskiego. List ten nie nosi daty, ale z treci wy-

nika, e pisany by w sam dzie otrzymania wyroku, t. j. 22-go

stycznia.

„Wyjedam — pisze — z kraju jako banita. Wyjedam
wród bardzo przykrych skdind dla mnie okolicznoci, bo jestem

zaopatrzony w bardzo niedostateczne fundusze i zostawiam inte-

resa w stanie takim, e nie prdko mog si po nich spodziewa

dochodów. Prócz tego zostawiam Ojca na ou miertehiem i nigdy

go ju nie obacz. Dzi ranie si pyta, mówic o mojej podróy,

kto si zatrudni jego pogrzebem? To s rzeczy, przez które nie

kady przechodzi. Wyjedam, sam nie wiem dokd i na jak dugo.

Moe na zawsze. W kadym razie na cikie próby, na walki za-

wzite z przeciwnym losem, w których moe uledz wypadnie...

Mimo to jestem spokojny i cichy, jak woda stojca. To, com prze-

cierpia i jeszcze przecierpi, ofiaruj Bogu za grzechy i prawie

ciesz si tem, e mi da sposobno cierpie tak ciko i krwawo

:

lecz brzemi to, wrzucone na moje barki bez mojej winy, moe
tylko wzmocni mojego ducha i podnie, lecz nigdy osabi lub

zama. Mam zreszt tak wiar w moj prac i siy, e w naj-

gorszym razie potrafi sobie nawet w obeem spoeczestwie znone

stanowisko wyrobi; co wicej, mam siln wiar, e prdzej czy

póniej potwarz ta odstonion a moje dobre imi powróconem zostanie^.

1) Tom IIL, str. 280.
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A tak. chocia dzi dnia jednego nie ^Yidz przed sob i cliocia

zgity brzemieniem boleci, czuj jeszcze przyszo przed sob i id
z ni z ufnoci i wiar, e w niej nie przepadn."

„Pozostaje mi jeszcze podzikowa Ci za Twoj pomoc, dan
mi w nieszczciu. Skuteczna czy bezskuteczna, jest ona nad

wszelk cen. Nie mona da pikniejszego dowodu prawdziwej

przyjani. Wtpi, aebym Ci j móg kiedykolwiek odwdziczy.

Nie moesz mnie potrzebowa — a nadto, kto wie, czy si jeszcze

obaczymy w tem yciu. Lecz wierz mi, e pami tej przyjani

zachowam do grobu i za kadem jej wspomnieniem bd prosi

Boga, aeby j Swojem bogosawiestwem odpaci Twym dzie-

ciom. Bd zdrów, niech Ci Bóg dopomaga." ^)

W tym samym licie, na wstpie, donosi Kaczkowski Sma-

rzewskiemu, e zrazu walczy z sob: „co robi, czy stawi opór.

da osobistego stawienia przed sdem i i na zamanie karku,

czy wyjecha?" „Zdecydowaem si — pisze — za tem ostatniem.

Pierwsze na nicby si nie zdao — bo albo mnie skandalami do

wyjazdu zmusza, albo nowym Sdem potpi. Wyjedam wic
jutro. Ale przed wyjazdem zdawao mi 'si rzecz konieczn, za-

meldowa rekurs. Napisaem wic Pismo, które w oryginale za-
czam i prosz jak najusilniej, jako ostatni moe dla mnie przy-

sug, aby je do rk odda Naczelnikowi. Gdyby mia suszne

powody takiego Pisma osobicie nie oddawa, w takim razie pro-

sz Ci, aby by askaw tak drog mu je przesa, aeby go do-

szo z pewnoci. Pisma tego i myli w niem zawartych nie mo-

tywuj, bo zdaje mi si, e mniej wicej na wszystko si godzisz.

Moe jest troch za cierpkie, ale gdzie cierpko naturalniejsza,

jak w takiem pooeniu? T tylko jedn okoliczno, e adresuj

je take do Czonków Wydziau, motywuj Ci tem, i Gross mia
waciwie Sd na mnie zoy, a jest nawet wersya, e Gross pre-

zydowa w Sdzie. Zdawao mi sie równie rzecz stosown, przy

tej sposobnoci dotkn Eodakowskiego, który w kadym razie tu

nie jest bez winy."

Kaczkowskiemu chodzio teraz o rozpowszechnienie tego pi-

sma, dlatego oprócz egzemplarza, przesanego Smarzewskiemu, po-

zostawi jeszcze dwie wasnorczne kopie u dwóch przyjació:

Moszczariskiego i Lubaczewskiego, dodajc, e „gdyby rozpowszech-

nienie tego pisma okazao si skutecznem, monaby je kaza od-

litografowa".

') Ze zbiorów Tadeusza Smarzewskiego. Ms.
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„Jadc' teraz do Wiednia — pisze w dalszym cigu, — tam

napisz reknrs, czyli tak zwan nagan do Rzdu Narodowego.

i zamierzam ten akt take w kilku egzemplarzach w rozmaite

strony rozesa; rozumie si samo przez si, e przedewszystkiem

do Ezdu Narodowego. Wielka kwestya, czy tam dojdzie, — a pra-

wie niema kwestyi, e adnego skutku nie zrobi, zwaszcza, e
wie, jakoby ten wyrok by przez Ezd Nar. potwierdzonym,

zdaje si by pewn. ^) Ale zawsze to zrobi naley. Czy potem

wydrukowa broszur, to zostawiam do dalszego namysu.^) W^szake

z pewnoci bd próbowa w Wiedniu zebra pewn liczb Po-

laków, których bd prosi li tylko o to, aeby si razem zebrali

i wysuchali tego, co im powiem. Chocia Wadza nie chciaa mnie

wysucha i wanie dlatego, powinienbym znale ludzi, którzyby

mnie wysuchali. Udam si o to do Grocholskiego, jako do Pre-

zesa Koa poselskiego. Gdyby to uwaa za stosowne, wielk wy-

rzdziby mi przysug, gdyby napisa list do niego z krótk

relacy faktu, w której wszake naleaoby pooy mocny nacisk

na to, e dokumenta mnie oskarajce s wedle wszelkiego podo-

biestwa sfaszowane i na ich mocy wydano wyrok zaocznie, cho-

cia ja byem obecny."

W przypisku do tego listu znajdujemy jeszcze taki ustp

:

„Jeeli si cud jaki nie stanie, który mi wkrótce pozwoli

powróci, to zapewne nie osid gdzieindziej, jak w Paryu. To

jedyne miejsce, w którem mog sobie robi jak nadziej poy-

tecznego istnienia. Ale i tam bez podstawy istnienie trudne. Ja-

kiekolwiek moralne oparcie mógbym znale u Czartoryskich,

u których dotd dobre miaem imi. Ale i icli zapewne uprzedzono.

Nadto, jako urzdnicy Ezdu Narodowego, zechc moe zachowa

i w tym wypadku jakie wzgldy dla niego. Jednak bd próbo-

wa ich przekona dla siebie. Do tego celu byoby mi bardzo

pomocnem, gdyby który z XX. Sapiehów napisa kilka sów do

nich w tej sprawie, przedstawiajc im, jak j pojmuj. Sdz, e
jeeli kto wtpi nie moe o mojej uczciwoci, to X. Adam ; nie

powinienby mi tak drobnej pomocy odmówi. — Eównie prosz

1) Jak widzielimy, wie ta, widocznie umylnie rozszerzana,

a której echo odbio si w „Pamitnikach" Ziemiakowskiego, bya
najzupeniej mylna.

.^K ^) Broszura ta, jak wiadomo, pod tytuem: „Rewolucyjne sdy
i wyroki" wysza dopiero w r. 1866. Pary - Wiede.
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Ci, aby )3y askaw udzieli kopii mego Pisma do Naczelnika

X. Adamowi."

Poniewa wszystko to, co si odnosi do tej smutnej a zawi-

ktanej sprawy, zwaszcza za to, co pochodzi od samego Kaczkow-

skiego, jest, zdaniem naszem, pierwszorzdnego znaczenia i dla jej

ocenienia koniecznem, przeto podajemy owe pismo w dosownem
brzmieniu

:

„Do Naczelnika Lwowskiego Okrgu

i Czonków Galicyjskiego Wydziau Rzdu Narodowego

urzdujcych we Lwowie

!

„Dnia dzisiejszego otrzymaem Wasz wyrok z dnia 21 b. m..

wyrok, klncy mnie szpiegiem i wskazujcy na opuszczenie Oj-

czyzny.

„Nim kraj ten~ opuszcz, któremu przez lat 18 krwaw prac

suyem, a któremu pomimo Waszego wyroku za Bo pomoc
jeszcze nie jedn przynios usug, musz AVas spyta : Dlaczegocie

mnie do stawienia si osobicie przed Sdem wezwali, a przed

Sd nie stawili ? Jakiem prawem sdzilicie mnie sdem zaocznym ?

Dlaczegocie mi nie dorczyli motywów Waszego wyroku? Jaka

jest moj.a wina? Kogom szpiegowa? com zdradzi? Gdzie s skutki

mojej zdrady? Gdzie macie na moj zdrad dowody? Azali zasta-

nowilicie si nad niesumiennoci Waszego sdu i niedorzeczno-

ci Waszego wyroku? Có. gdybym istotnie by szpiegiem? Nikt

z osób czynnych w sprawie publicznej nie byby wolnym dotych-

czas. -Có, gdybym by zdrajc? Dzi jeszcze bylibycie wszyscy

w wizieniu.

„Opuszczam kraj, bo szanuj ide Wadzy narodowej, bo

umiem si jeszcze nawet w takiem pooeniu dla tej idei powici.
Modl si Bogu, aeby nie odj swego bogosawiestwa tej spra-^

wie, któr jej przodownicy takiemi prowadz drogami. Lecz zapo-

wiadam Wam, e nie przyjmuj Waszego wyroku i odrzucam go-

z oburzeniem i wzgard ! ^)

„Jestem niewinny i czysty, jak za. Nigdy w mem yciu nie

miaem adnych stosunków z wrogami kraju i nigdy im nie wy-

^) Ten ostatni wyraz w tekcie, jaki mamy przed sob, jest,,

zdaje si póniej, mocno przemazany. W kopii, przechowanej w zbio-

rach rapperswilskich, jest wypisany najwyraniej.
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daem adnych tajemnic. Tylko lepe uprzedzenie, lub sabo du-

cha, ulegajca parciu ulicznych krzykaczy, moga wyda na ranie

wyrok potpiajcy!

„Zapowiadam Wam, e ten Wasz wyrok naganiam i odnosz
si ode do Ezdu Narodowego. Otwórzcie oczy i uderzcie si
w piersi : jeszcze t krwaw krzywd, któr mnie wyrzdzilicie,

moecie cho w czci naprawi. Pomnijcie na to, e nigdy nie-

winno nie moe by potpiona bezkarnie ! Wierz w uczciwo
ludzi i opiek Boga nad nimi : jeeli sprawiedliwoci nie znajd

u Ezdu Narodowego, jeeli mi jej nie odda otrzewiona z potwar-

ezych uprzedze opinia narodu, to pewnie mi j wymierzy histo-

rya, do której imieniem mojem i zasugami nale, — a wtedy

haba, dzi na mnie rzucona, spadnie na wieki wieków na gowy
tych, którzy nie majc odwagi zajrze mi w oczy. nie wahali si

rzucie mnie na oliar karmicemu si tylko hab swych przeci-

wników politycznemu stronnictwu.

Lwów, dnia 23 stycznia 1864.

Zygmmit KacsTcotcski." ^)

Jakkolwiek chciaby kto osdzi ton tego pisma, — którego

ostro sama si zreszt przez si tumaczy, — nikt nie zaprzeczy,

e jest w niem akcent prawdy, e nie jest ono pozbawione godno-

ci osobistej.

A ju niewtpliwie podziwieniem przej mog przytoczone

powyej wyrazy listu „banity" do Seweryna Smarzewskiego, wy-

razy pene wiary w siy wasne i prac, pene chrzeciaskiej re-

zygnacyi, która mu nie pozwolia zama si pod straszliwym cio-

sem. Przechodzi wówczas Kaczkowski przez takie dowiadczenia,

przez które — jak mówi — .,nie kady przechodzi", gotowa si

na cikie walki na obczynie, a jednak nie straci mocy ducha

i w niepewn przyszo szed odwanie z ufnoci, e ^nie prze-

padnie".

Zdaje si wszake, e i we Lwowie nastpowao zwolna pe-

wne otrzewienie. „Byy o tem (o wyroku) rozmaite zdania", —
pisze w „Pamitniku" swym Ziemiakowski. ^) Eozesza si nawet

wie, przywieziona z Wiednia przez Fr. Ksaw. d'Abancourta, e

1) Ze zbiorów Tadeusza Smarzewskiego. — Orygina, pisany rk
Kaczkowskiego.

2) L c.

Zygmunt Kaczkowski i jego czasy. x • *••



w gronie posów, nalecych do stronnictwa Adama Potockiego,

opowiadano, jakoby Kaczkowski zoy by istotnie Ministrowi Po-

licyi, Mecseremu, memorya o powstaniu polskiem, lecz uczyni to

za wiedz i z polecenia stronnictwa Biaego." — Bya to ju zna-

cznie agodniejsza wersya, przedstawiajca czyn Kaczkowskiego

iu nie jako zdrad i szpiegostwo, lecz jako rodzaj Wallenrodyzinu.

W pierwszych dniach lutego znalaz si Kaczkowski na bruku

wiedeskim, gdzie go czekay rozczarowania. Zasta tam — jak

donosi Sewerynowi Smarzewskiego, w licie z d. 3 lutego 1864, —
usposobienie niedobre, ,.Byo nijakie, ale jak przysza wiadomo
o wyroku, kady powiada: „Ja nie wiem, ale wyrok zapad". Te-

raz znowu dowiedzieli si. e Sdu nowego nie byo, a od Skrzy-

skiego wiedz, e w tamtym Sdzie paritas pada. Wic znowu

zmieniaj si zdania. Tylko Grocholski podobno, jak pierwej nie

wierzy, tak i teraz nie wierzy, aeby si co podobnego i w ta-

kich formach sta mogo. Skorupk ^) zastaem wtpicego i za

pierwszem widzeniem si, jak mi si zdaje, nie cakiem go prze-

konaem. Oo si potem stao, nie wiem, lecz wczoraj zastaem go

tak przekonanego, jak ja. Obieca mi wszelk pomoc na wszystkie

strony."

Bd co bd Kaczkowski wyrzek si pierwotnej myli zwo-

ania jakiego grona Polaków, któreby go wysuchao. Natomiast

zaj si natychmiast napisaniem rekursu do Ezdu Narodowego

w Warszawie. Kopi tego rekursu przesa Smarzewskiemu. „Nie

jest on — przyznaje — tak napisany, jak potrzeba, ale najpierwej,

musiaem si pieszy, powtóre musiaem si zbiera jak najkró-

cej, bo wielkich pakietów tam posya nie mona, a po trzecie

nie mam spokoju."

„Bd askaw — pisze dalej Kaczkowski — nie trzyma tego

rekursu w tajemnicy. Ale, mojem zdaniem, niema potrzeby roz-

puszcza go umylnie pomidzy wielk publiczno, bo u niej to

nic nie pomoe, a jako tak cierpki zarzut i przeciw Nar. Policyi

i przeciw Naczelnikowi, moe ich jeszcze spowodowa do nowych

intryg. Lepiej niech si o tem dowiedz z Warszawy. Ale rozum-

nym ludziom koniecznie udzieli go trzeba — i dobrzeby byo po-

sa go tu i ówdzie na prowincy."

Skorupka mia dorczy kopi rekursu Grocholskiemu do od-

czytania w Kole i agitowa w tej sprawie. „.Ja, zreszt — dodaje

Kaczkowski — nie byem tu u nikogo, bo po co? Gada kilka

') Leon Skorupka, pose, waciciel Prokocimia.
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godziu iia to, aeby jednego przekona, albo i nie przekona, nie

stoi skórka za wypraw, zwaszcza, e nawet nie mog wiedzie,

jak mnie kto przyjmie. Rzuciem midzy nici rekurs i niech si

sami przegryzaj. Skorupka jest zdania, e najlepiejbym zrobi,

gdybym kogo posa, jak to mówi, z gb, do Warszawy. Ale to

niepodobna. Najpierwej, zawsze to karkoomna misya, a powtóre,

trzebaby kogo, którego tam znaj. Skd wzi takiego? — Co si
da zrobi, trzeba robi w Paryu. Tam jest Kronenberg, Rupreeht,

Dionizy Skaryski i Siwiski, ludzie, których zdanie co way
u Rzdu, bo sami nim byli, ludzie zreszt, którzy mi nie odmówi
przystpu. Wic tdy jedyna droga. Dlatego tem bardziej Oie

prosz, aeby ze Lwowa posano koniecznie list do Hotelu ').

Niech tylko w nim powiedziane bdzie w dwóch sowach to, co

w moim rekursie. To mi niezmiernie pomoe. Piszcy nie potrze-

buje si zreszt obawia tego, aebym ja, opierajc si na jego

licie, wprowadzi Hotel w jakiekolwiek niedogodnoci. Moesz go

zapewni, e ani si tam poka, tylko poszl kopi rekursu i za-

melduj moje mieszkanie. Oni tem mniej inogliby by poyteczni,

o ile wicej bym ich kompromitowa. To przecie rozumiem. Lecz

jestem prawie pewny, e w gruncie chcieliby mi pomódz — ale

zawsze im trzeba jeszcze wasnego przekonania, mae bodca po-

trzeba, a taki list do tego si wielce przyczyni." ^)

Jakkolwiek ów rekurs Kaczkowskiego nie zawiera nowych

szczegóów, a w znacznej czci jest powtórzeniem tego, co ju
powyej przytoczylimy, uwaamy jednak za konieczne reproduko-

wa ten akt w penem brzmieniu, jako owietlajcy caoksztat tej

sprawy ze strony dotknitego tak habicym wyrokiem pisarza

polskiego. Reprodukujemy go za wedle oryginau, przechowanego

w zbiorach rapperswilskich. Jest to brulion, pisany wasnorcznie

przez Kaczkowskiego, z licznemi poprawkami i skreleniami. Jest

jednak peniejszy od kopij, z których, jakto z przytoczonego po-

wyej listu do Seweryna Smarzewskiego wynika, Kaczkowski po-

leci poopuszcza „wszystkie inicyay nazwisk, bo moeby powie-

dziano, e to denuncyacya".

Wedle tego oryginau, rekurs brzmia, jak nastpuje

:

„Dnia 22 b. m. i r. Naczelnik Lwowskiego Okrgu przysa

mi wyrok jakiego Sdu, który mnie o nic nie pyta, orzekajcy

mnie winn}'m zbrodni, której czyn nie jest wymieniony, i rozka-

1) Hotelu Lambert, t. j. do ks. Czartoryskich.

-) Ze zbiorów Tadeusza Smarzewskiego. Ms.

2V
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ujcy mi z kraju wyjecha. Takiego a tem mniej jeszcze w ta-

kim sdzie zapadego wyroku na sobie nie znios — i jako krok

pierwszy w poszukiwaniu sprawiedliwoci zanosz niniejszem na-

stpujc nagan a zarazem skarg na postpowanie wadz Lwow-
skich do Rzdu Narodowego.

„Sprawa ta ma si, jak nastpuje:

„Pod koniec listopada z. r. Penomocny Komisarz Rzdu Nar.,

mieszkajcy w Krakowie, zawezwa mnie przez Ob. Z. Rodakow-

skiego, aebym w pierwszych dniach grudnia przyjecha do Kra-

kowa w celu porozumienia si z nim i obywatelami J. I. K. i E. 8.

z zagranicy na ten czas przyby majcymi, w sprawie zaoenia

we Lwowie biura prasowego. Miaem prócz tego do przedoenia

Komisarzowi kilka wyrobionych przezemnie projektów, poprawienie-

skarbowoci narodowej na celu majcych, o których Komisarz od

kilku tygodni ju by uprzedzony. Przyjechaem do Krakowa dnia

3 grudnia. Wy wspomniani dwaj obywatele z zagranicy nie przy-

jechali, a przeto sprawa biura prasowego musiaa na teraz bye

odroczon. Atoli po kilku konferencyach moich, z Komisarzem

w kwestyach skarbowoci okazao si. i mog inn spraw publi-

czn poytecznie zaatwi, w skutek czego Komisarz wyprawi mnie

do Londynu — a poniewa nie móg mi ani potrzebnych do wy-

penienia tej misyi pienidzy, ani zagranicznego pasportu. któ-

rego daem, w ten moment dostarczy, wic kaza mi w Wie-

dniu zatrzyma si poty, póki mi rzeczy tych tam nie nadeszle.

Na kilka godzin przed moim wyjazdem przyszo do mnie dwóch

Czonków Galicyjskiego Wydziau, którzy razem ze mn przyje-

chali ze Lwowa ^), i powiedzieli mi, e dnia tego samego Naro-

dowa Policya Lwowska przysaa jakie oskarenie przeciw mnifr

do Komisarza, a oraz okazali mi wycinek z jej raportu mnie do-

dotyczcy. Na tym wycinku byy napisane nastpujce sowa: „Przy

rewizyi u Bogdanowicza we Lwowie wzito adresy, pod któremi

Kaczkowski mia korespondowa z Merklem. — Z Kaczkowskim

trzeba si natychmiast zaatwi". Nie mogc zrozumie, cO'

oskarenie miao znaczy, a czujc w niem jak pod intryg'

Nar, Policy i. zadaem widzenia si z Komisarzem. Kiedy przy-

szed do mnie, powiedziaem mu, e w obec takiego oskarenia

uwaam za rzecz stosown natychmiast do Lwowa powróci i -
da od Wadz Nar., aeby wysadziy Komisy do zbadania tej

^) Wedle broszury: „Rewolucyjne sdy i wyroki" byli to P(iotr).

Cr(ross) i Z(ygmuTit) R(odakowski), str. 42.
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•sprawy. Atoli Komisarz odpowiedzia mi, e to jest widocznie ja-

ka niedorzeczna intryg-a albo omyka, e on sam zmyje gow za

to Policyi, i kaza mi jecha w moj podró. Dnia 7-go zatem

przyjechaem razem z obydwoma l^wowskimi Czonkami Gal. Wy-
dziau do Wiednia. Dnia 8-go dorczy mi Ob. Z. R. 3000 f. w. a.

na moj podró i tego samego dnia otrzymaem od Ob. L. W.
list z Krakowa, w którym mnie zawiadamia, e pasport dla mnie
wyprawionym zostanie dopiero w pitek. — Dnia 11-go otrzyma-

em od Ob. Z. R., który tymczasem do Krakowa powróci, tele-

gram, ebym si do niedzieli zatrzyma w Wiedniu. W niedziele,

13-gó, przyjecha Ob. Z. R. do Wiednia i powiedzia mi, e Poli-

•cya Nar. Lwowska przysaa nowe oskarenie przeciw mnie do

Komisarza, w którera donosi, jakobym mia pojecha do Wiednia

w celu porozumienia si z Ministrem Policyi, e zatem Komisarz

wzywa ranie, aebym si osobicie stawi we Lwowie przed Sdem,
którego zoenie, jednake bez. oznaczenia terminu, zostao poru-

czonem Czonkowi Wydziau P(iotrowi) Gfrossowi). Wróciem na-

tychmiast otrzymane 3000 f. Ob. Z. R, i miaem najbliszym po-

cigiem jecha do Lwowa. Tymczasem, w par godzin po odejciu

Ob. Z. R., przyszed do mnie pewien Obywatel, czasowo w Wie-

dniu bawicy, bdcy w bliskich stosunkach z Lwowsk Policy,

ale majcy zaufanie we mnie, i ostrzeg ranie, e Policya Lwow-
ska wydaa wyrok mierci na mnie, a odstawiwszy do tego trzech

andarmów, postanowia nie dopuci do tego, abym si osobicie

stawi przed Sdem, tylko zaraz za moim przyjazdem ranie zamor-

dowa. Tego samego dnia otrzymaem dwa listy bezimienne tej

samej treci. Wziwszy zatem pooenie tej sprawy pod chodn
rozwag, powstrzymaeju moj podró do Lwowa, a natomiast na-

pisaem na rce Ob. L. W. list do Komisarza, w którym go za-

wiadamiam o doszyeh mnie ostrzeeniach i prosz, aeby si

przekona o niebezpieczestwach mnie grocych i albo w innem

miejscu Sd na mnie zwoa, albo mnie zapewni, e mi a-
dne niebezpieczestwo nie grozi we Lwowie. — Dodaem na

koniec, e poniewa zarazem dosza mnie wie, jakoby an-
darmów wysano za ran do Wiednia, wic bd czeka na jego

odpowied za Wiedniem, lecz jeeli do dnia 21-go odpowiedzi nie

odbior, pojad bez zapewnienia do Lwowa ^}. — Dnia 15-go wy-

^) W tern miejscu, na marginesie, znajduj si dopisane oów-
kiem sowa: „Rapp. Nota: Sd dorany odby si jeszcze przed 19
grudnia." Dopisek rk Kaczkowskiego,
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jechaem do Wenecyi, lecz niecierpliwic sie, jn 19-go wróciem

do Wiednia. Do 21-go adna odpowied od Komisarza nie przy-

sza, ale natomiast otrzymaem listy ze Lwowa, w których mi do-

niesiono, e tam ju 15-go Narodowa Policya pod przewodnictwem

Jana Dobrzaskiego, gównego przeciwko mnie instygatora, roz-

niosa najpotworniejsz agitacy przeciw mnie, rozgosia, jakobym

si w Wiedniu zastrzeli i ca ludno wzburz^^a. A poniewa

Naczelnik Lwowskiego Okrgu nietylko tej agitacyi adnego nie

zaoy wdzida, lecz owszem, przeciwnie, jak najswobodniejsze

zostawi jej pole, wic przyjaciele moi doradzaj mi. aebym po-

dró moj jeszcze powstrzyma i nie naraa si na Bóg wie jakie-

burdy albo niebezpieczestwa. Dopiero w kilka dni potem otrzy-

maem za wiedz Naczelnika, który nareszcie za bezpieczestwo

mojej osoby przyjacioom moim zarczy, telegram z wezwaniem,

aebym nie wczeniej i nie póniej, jak 27-go, wieczornym poci-

giem do Lwowa przyjecha. Dnia 27-go przyjechaem do Lwowa
i zameldowaem mój przyjazd natychmiast Ob. P(iotrowi) 6(ros-

sowij. — Ob. P. G. przyszed do mnie nazajutrz rano, a z jego^

rozmowy poznaem, e przyjazd mój nabawi Wadze lwowskie ja-

kiego dziwnego kopotu, którego, nie wiedzc jeszcze o odbytym

ju na mnie Sdzie zaocznym, wcale zrozumie nie mogem, lecz

zapewni mnie w kocu, e Sd niebawem zostanie zwoanym.

Od tego czasu, t. j. od 27 grudnia, czekaem cae cztery tygodnie

na Sad. przed który mi si osobicie stawi kazano, ale napróno.

Nie opuciem adnego rodka, którymbym móg by Wadze kra-

jowe do zwoania takiego Sdu zniewoli; proponowaem przez,

moich przyjació, aeby wreszcie nie cay Sd, tylko cho jeden

z Sdziów osobicie rozmówi si ze ran; proponowaem póniej^

aeby mi wolno byo postawi przed Sdem zastpc, który w mo-

jem imieniu broni mnie' bdzie, proponowaem w kocu, aeby

mi punkta oskarenia przedoono przynajmniej na pimie : ale na-

wet i tego nie uczyniono ! Tylko we trzy dni po moim przyjedzie-

do Lwowa, Dyrektor Policyi Narodowej dorczy mi swój wyrok

do liczby 414/15 z dnia 30 grudnia, w którym mnie zawiadamia,

e poniewa otwartym powozem przejedam przez miasto, co we-

dug niego opini publiczn obraa, wic z polecenia Wadzy
wyszej odejmuje mi prawo obrony i cofa dane mi bezpiecze-

stwo mojej osoby; potem Czonkowie Wydziau zapewniali mnie

cigle za porednictwem moich przyjació, e Sd lada dzie zo-

stanie zwoany — a wreszcie Naczelnik dorczy mi dnia 22 sty-
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eznia swój po bmtalsku zredagowali}^ wyrok, kt<)ry brzmi dos-1'o-

wnie:"

Tekst tego wyroku podalimy powyej, przeto nie powtarzamy

go ju tutaj.

W dalszym cigu pisze Kaczkowski w swoim rekursie

:

„Nie mogc zrozumie, do jakiego Sdu odwouje si Naczel-

nik, jak skoro adnego Sdu nie byo, staraem si o tem przez

moich przyjació dokadnie zainformowa — i dowiedziaem si,

e jeszcze przed moim przyjazdem do Lwowa, mimo to, e mnie

do osobistego stawienia si przed Sd zawezwano i dobrze wie-

dziano, e na kady wypadek do Lwowa przyjad, Naczelnik, ule-

gajc parciu osób, którym na tem zaleao, aebym zosta pot-

pionym, zwoa by jaki Sd z czterech osób zoony — i Sd
ten, nie zbadawszy wcale autentycznoci dokumentów mnie oskar-

ajcych, ani wysuchawszy oskaronego, da dwa gosy za win,

a dwa za niewinnoci. Jedyny zatem Sd, który te" spraw roz-

trzsa, nie wyda adnego wyroku, bo przecie niepodobna przy-

puci, aeby Naczelnik, który przewodniczy temu Sdowi, móg
by by tak dalece z uczucia susznoci i wszelkich poj o sdo-

wnictwie obranym, aeby bdc sam stron oskarajc, móg by
jakiekolwiek da votum, a tem mniej jeszcze, aeby przy równoci

gosów by gosowa za win. Równie niepodobna przypuci

aeby Rzd Narodowy, jeeli mu taki rezultat takiego Sdu przed-

oono, móg by swoje votum pooy na stron winy. Cókolwiek-

bd, popeniono tutaj czyn taki, jakiego dotychczas jeszcze nie

dopuci si aden Sd na kuli ziemskiej, co wicej, wydano

wyrok w takim Sdzie, w takiej formie i na takich podstawach,

jakiego przykadu nie znajdziemy nawet w najbezwzgldniejszych

wyrokach rewolucyi francuskiej ! Po otrzymaniu tego monstrual-

nego wyroku, posaem do Naczelnika Pismo, które dosownie

brzmi, jak nastpuje:"

Pismo to z 22 stycznia podalimy powyej w caoci, przeto

go ju tutaj nie powtarzamy.

,,Po wysaniu tego Pisma do Naczelnika — pisze dalej w swym
rekursie Kaczkowski — wyjechaem do Wiednia, jako do najbli-

szego miejsca granicom Polski, z którego mog znale pewn
drog do przesania niniejszego Pisma do Rzdu Narodowego.

„Taki jest bieg caej tej sprawy.

„Ju samo postpowanie Wadz krajowych w tej sprawie,

tutaj przedstawione jak najsumienniej, wykazuje a nadto ja-

wnie, e ci, którym przeprowadzenie tego procesu byo poruczo-
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nem, pod wpywem jakich wzgldów ubocznych, z umysu nie

przeprowadzili go z tak sumiennoci i dokadnoci, jakiej tak

wana sprawa wymagaa. Dlaczego bowiem przedewszystkiem

Penomocny Komisarz krakowski, zawezwawszy mnie przed Sd
do Lwowa, zamiast mi przyjazd uatwi, na list mój pisany do

niego na rce Ob. L. W. nie odpowiedzia, a przeto mój przy-

jazd jeszcze utrudni? Dlaczego Naczelnik Lwowski, wiedzc o tem,

e ja do Lwowa przyjad, jeszcze przed mym przyjazdem zwoa'
Sd zaoczny? Dlaczego, kiedy partya demagogów Lwowskich pod-

niosa jeszcze przed zwoaniem Sdu agitacy przeciwko mnie.

agitacyi tej nie zakaza, co móg uczyni tem pewniej, ile e, jak

powszechnie wiadomo, agitacy podniesion równoczenie i na pod-

stawie tych samych oskare przeciwko Czonkowi Wydziau Z(y-

gmuntowi) E(odakowskiemuj zakaza i rzeczywicie umilka? Dla-

czego rozkaza Narodowej Policyi odwoa dane mi bezpieczestwo

osoby, który to krok oczywicie nie móg mie nic innego na

celu, jak zniewolenie mnie do wyjazdu ze Lwowa przed Sdem ?

Dlaczego take Naczelnik, powtarzajc moim przyjacioom cigle,

„e dowodów przeciw mnie niema", e tylko opinia mnie

potpia, nie zwróci susznego wzgldu na to. e to bya opinia

uliczna i kawiarniana, opinia moich oskarycieli, a nie uda si
d6 ludzi powanych i zacnych we Lwowie i nie stara si przeko-

na, jak te oni maj o tej sprawie opini? Dlaczego Naczelnik,

kiedy ju mia zamiar oparcia si na wyroku zaocznego Sdu, nie

dorczy mi tego wyroku zaraz po moim przybyciu do Lwowa,
kiedy nawet i uliczna opinia obrócia si za mn, ale wytrzyma
mnie cztery tygodnie na moralnych torturach, da czas agitatorom

zwrot ten osabi, znudzi nareszcie publiczno i dopiero potem

mi wyrok dorczy? Dlaczego, kiedy ju nie chcia, czy nie móg
zoy jawnego Sdu, nie zezwoli na to. aeby mnie przed Sdem
tajnym broni mój zastpca, dlaczego mi nie przedoy oskarenia

na pimie? Jakiem prawem nareszcie na mocy takiego Sdu.
w którym zapada x)aritas votoriim, a który przeto nic zgoa nie

orzek, Naczelnik móg wyda wyrok potpiajcy? To w kocu,
gdyby i nie te wszystkie zarzuty, które jawnie uwydatniaj stron-

niczo i niesumienno postpowania, to samo brutalstwo stylu,

którym ten wyrok zredagowano, uderzajce rozuzdan namitno-
ci, jest a nadto uderzajc ^) skazówk, e spraw t nie kie-

I

) W kopii: „bijc w oczy
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rowa ani dojrzay rozsdek, ani spokojne sumienie, tylko zupena

ciemnota rozumu i lepe jak kret uprzedzenie!

„Z winy. jaka mi zarzucon zostaa, nie mog si tutaj nie-

stety dostatecznie usprawiedliwi, bo nie znam przeciw mnie pod-

niesionych zarzutów, bo punktów oskarenia ani mnie, ani moim
przyjacioom nie chciano objawi. Wszake od ludzi, majcych
blisze stycznoci z Wadz i osobami, których powoywano do

Sdu, dowiedziaem si, e oskarenie przeciw mnie skada si
gównie z nastpujcych punktów: 1. Policya Narodowa miaa
okoo 1 grudnia podchwyci na poczcie jaki list urzdowy, w któ-

rym miaa si znajdowa wiadomo, e kto ma pojecha do

Krakowa i bdzie tam pód wskazanymi adresami korespondowa

z Merklem. Adresy te skonfiskowaa Austryacka Policya przy ro-

wizyi, odbytej u Bogdanowicza dnia 2 czy 3 grudnia. — 2. Poli-

cya Narodowa podchwycia w kilka dni póniej depesz Namiest-

nika Hr. Mensdorifa do Ministra Policyi, w której pierwszy dru-

giemu donosi, e kto, który odda ju znamienite usugi austr.

Ezdowi, jedzie do Wiednia i bdzie si prezentowa Ministrowi.

Do tej depeszy miao by doczone w szyfrach nazwisko. — 3. Je-

szcze póniej Policya Narodowa podchwycia drug depesz Mens-

dorffa do Ministra Policyi, w której Mensdorff prosi Ministra,

aeby temu, który napisa jaki memorya, wypacono jako drug
rat 2100 fr. — Wszystkie te dokumenty nie istniej w oryginale,

tylko w kopiach, które Policya Narodowa miaa zdj z orygina-

ów na poczcie.

„To s gówne oskarenia.

„Przypuciwszy, e te dokumenty s autentyczne, osi i mia-

zg na nich opartego oskarenia jest oczywicie szyfrowane na-

zwisko. Idzie zatem o to, czy je zdeszyfrowano, czy nie. Otó jest

rzecz pewn, e go nie zdeszyfrowano. Zdarzy si tylko jaki

prywatny czowiek, który powiedzia, e zna klucz urzdowy, i na-

pisa tym kluczem moje nazwisko, lecz jego szyfry nie zgodziy

si z szyframi, znalezionemi w urzdowej depeszy. Tylko miaa si

zgodzi jedna szyfra, powtarzajca si trzy razy w depeszy rzdo-

wej, — a poniewa w mojem nazwisku powtarza si trzy razy

litera h, wic na tej podstawie przyjto, e to moje nazwisko

!

Rzecz niesychana i zaledwie do uwierzenia, aeby jakakolwiek

wadza owieconego narodu moga tak mao by owiecon
o kluczach szyfrowych i na takich podstawach opieraa wyroki !

—
Pozwol sobie rzuci cokolwiek wiata na t kwesty, tak trudn

do jasnego zrozumienia dla Wadz, dziaajcych we Lwowie w imi-
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niu Rzdu Narodowego. Przedewszystkiem tedy z tego. co o tych

szyfrach przyjto, wynikaoby, e Ezd austryacki posuguje si

kluczem pojedynczym. A to przecie kady ak, poczynajcy sifr

bawi w polityk, powinienby o tem wiedzie, e Pastwo, tak

par excellence policyjne, jak Austrya, nie stoi na tak pierwiastko-

wym stopniu policyjnoci, aeby, zwaszcza w sprawach wyszej

policyi, uywao klucza tak pojedynczego, w którymby kada litera

tylko jeden znak miaa, w którymby przeto musiay si powtarza

litery, a który w skutek tego mógby by z najwiksz atwoci
odczytany. Wszake Ezd Narodowy stoi dopiero od roku, a adnej

z jego Wadz, nawet naj podrzdniejszej, jeszcze na myl nie wpa-

do uywa klucza, w którymby si powtarzay litery. Jako kady
czowiek, choby tylko powierzchownie obeznany z machin rzdu,

postawi tu wniosek odwrotnie i powie : wanie dlatego, e w tym

szeregu powtarzaj si szyfry, wanie dhttego w nazwiskti nie

powtarzaj si litery, tylko musi to by klucz taki, w którym zna-

czenie szyfry nietylko zaley od jej skadu, ale take od miejsca,

na którem jest pooon. Prócz tego dziwnej potrzeba atwowier-

noci, aeby komukolwiek na goe sowo mona uwierzy, e przy-

szed do posiadania klucza tego, którym Namiestnik kraju kores-

ponduje z Ministrem Policyi ! Jako istotnie pewne osoby we Lwo-

wie, które maj jakikolwiek przystp do sfer rzdowych i staray

si zainformowa u róda o podstawach, z których t kwesty

sdzi naley, przekonay si: 1. e klucz ten, którym Namiestnik

koresponduje z Ministrami, ca xik stanowi, w której nietylko

s znaki osobne na cae sowa i na wszystkie syllaby, ale nadto

po kilkanacie znaków na kad liter, którym to kluczem przeto

mona napisa nie jedno sowo, lecz kilka kartek i nie potrzebuj

si znaki powtarza. — 2. e ta xiaka nie jest ani drukowana,

ani litografowana, i tylko w jednym rk pisanym exemplarzu

istnieje. — 3. e ten exemplarz jest zawsze pod wasnym kluczem

Hr. Mensdorfia — i nawet podczas mego procesu zdarzy si wy-

padek, e przysza depesza z Wiednia, podczas gdy Hr. Mensdortf

by w Lisowicach na polowaniu, i jego najzaufaszy sekretarz

Summer musia z ni jedzi do Lisowie, bo i on nie umia jej

zdeszyfrowa. To s podania ludzi bez wtpienia powanych i za-

cnych i wcale za mn nie interesowanych. Cókolwiekbd, jeeli

jest kto, który klucz rzdowy posiada, to powinien nietylko zo-

y przed Wadz cay klucz, lecz oraz okaza dow^odnie, jakiemi

do niego przyszed di'ogami, bo klucz mona zrobi za pó godziny

i mona go zrobi umylnie tak, e z danego szeregu szyfer wy-
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1

czyta si podug niego to wanie nazwisko, jakie wyczyta si
pragnie. Na takim dowodzie móg si oprze tylko kto uprzedzony,

kto taki, który z góry sobie przedsiwzi wyda wyrok potpia-

jcy — ale nie oparby si na nim aden Sd na wiecie!

„Zatrzymaem si nad kwesty klucza cokolwiek duej, bo

ten punkt, jak mi si zdaje, by najwaniejszym powodem do wy-

dania wyroku. Zreszt oparto si tylko na zbiegu okolicznoci:

dziwny to zaprawd dowód ze zbiegu okolicznoci, gdzie o adn
okoliczno nie zapytano winnego ! Dlatego z winy mnie zarzuco-

nej wcale si nie us)»rawiedliwiam, bo winy tej nie znam. Mog
tylko naj uroczyciej zapewni Ezd Narodowy — i równie uroczy-

cie ogosz w obec caej Polski i w obec' caego wiata: e nigdy

w adne porozumienie nie wschodziem z Niemcami, nigdy im nic

nie odkryem i nigdy im adnych raemoryaów nie podawaem!
Moje patryotyczne ycie jest czyste jak za i nigdy na niem naj-

mniejszego cienia nie byo!

,.Aeby sumiennie osdzi czowieka z zarzutów, podniesio-

nych przeciwko niemu, nie do jest wlepi oczy w kopie ja-

kich tam depesz, przedoone przez intrygantów ulicznych, nie

do jest. pod naciskiem wzburzonej opinii ulicznej, zata zbieg

jakich tam okolicznoci w sdzie zaocznym : lecz trzeba wzi
caego czowieka na oko, trzeba wzi ca win na oko, trzelia

o powody, trzeba o skutki tej winy zapyta, — bo przecie przy-

najmniej tam, gdzie si sdzi ze zbiegu okolicznoci, musi pope-

nienie czynu by koniecznie prawdopodobnem.

„Prosz popatrzy na ycie moje. Urodziem si w r. 1826 —
a w roku 1840, majc zaledwie rok 15-ty, byem ju uwikany

w owoczesny spisek Przemyski, wzity pod ledztwo cywilno-woj-

skowe, i tylko osobistym wpywom mojego Ojca miaem do za-

wdziczenia, em uszed fortecy. Bdc na uniwersytecie we Lwo-

wie, naleaem, jak to powszechnie wiadomo, do najpatriotyczniej-

szej modziey. W r. 1845 wszedem do konspiracyi, powstanie na

celu majcej, i byem jednym z najczynniej szych w Ziemi Sano-

ckiej. Podczas wybuchu powstania Ojciec mój wyprawi 50 ludzi

od siebie, a ja z mojej wsi przyczyem si w 5, koni do oddziau

pod dowództwem Jerzego Buharyna. Wzity, po rozproszeniu od-

dziau, przez Niemców, siedziaem w Karmelitach lwowskich dw^a

lata i byem razem z moim Ojcem na mier skazany. Uwolniony

przez rewolucy w r. 1848, stanem natychmiast do dalszej su-

by. Opatrzony upowanieniem od Rady Centralnej Lwowskiej

do zawizania Eady Obwodowej w Sanoku, wszedem do tej
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rady i majc wówczas lat 22, prezjdowaem jej kilkakrotnie

z takiera zadowoleniern wspóobywateli, e mnie jednogonie

wybrali posem na Sobór Pragski. ^) — Po bombardowaniu

Lwowa, ulegem przeladowaniu Niemców, ledwie znacznemi

pienidzmi zdoaem si wykupi od wzicia w rekruty, lecz za to

wzito mnie przez dugie lata pod najsurowszy dozór Policyi. —
Przez lat 10 nastpnych oddaem si pracy naukowej i literackiej

i napisaem 50 xiek. które nie zostay bez poytku dla kraju,

a za które naród mi gonem uznaniem zapaci. W roku 1860,

jak tylko si day czu pierwsze powiewy nowego ruchu, wziem
si na nowo do pracy patriotycznej, a chcc w ten ruch wcign
te warstwy spoeczne, które zwykle zostaj bezczynne, objem
redakcy dziennika „Gos", zaoonego przez ludzi najzamoniej-

szych w Galicyi. Przed rozpoczciem dziennika pojechaem do War-

szawy, wszedem w porozumienie z Komitetem Tow. roln. i innymi

patriotami, przez co zawizaem natenczas pierwsze stosunki Kró-

lestwa z Galicy. — Dziennik, wydawany przezemnie we Lwowie, acz-

kolwiek zakrzyczany przez demagogów Lwowskich, by Jednak

pierwszym, który zrozumia ducha ówczesnych ruchów i godnie

uczci ofiary z Lutego i Kwietnia. Dziennik ten by przez cay

czas swego istnienia porednikiem pomidzy Warszaw i Lwowem,

a kiedy w lipcu Mieszkacy Warszawy wydali odezw do Narodu

Polskiego, ja nie wahaem si t odezw wydrukowa, chocia nie

mogem nie wiedzie, co za to mnie czeka. -j Jako uwiziony na-

tychmiast przez Niemców, zostaem skazany za zbrodni stanu na

dwa lata cikiego wizienia i wysiedziaem istotnie pótora roku.

Uwolniony w grudniu r. 1862, jeszcze obrzky od wiziennej wil-

goci, stanem natychmiast do dalszej suby. Kiedy w par tygo-

dni potem wybucho powstanie w Królestwie, ja byem jednym

^) Widocznie z ust Kaczkowskiego, lecz bez wszelkich innych

dowodów, przej Korotyski powysze szczegóy o dziaalnoci Zygm.

Kaczkowskiego po r. 1848 i przytoczy je w swoim artykule „O autorze",

umieszczonym w I. tomie wydania Ungra „Dzie Z. Kaczkowskiego".

Szczegóy t& podalimy ju w miejscu waciwem w wtpliwo, jako

niozem nie poparte i zgoa nieuzasadnione. Ze je zamieci Kaczkowski

w swoim rekursie, to atwo wytumaczy chci przedstawienia swej

przeszoci w wietle jak najkorzystniej szem w obec Ezdu Narodowego.

2) Autentyczny przebieg tych wypadków przed i po zaoeniu
„Gosu" i ca dziaalno redaktorsk Kaczkowskiego, przedstawilimy

ju powyej, na podstawie wiarygodnych dokumentów i wiadectw r-
kopimiennych.
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z pierwsz3'ch, którzy zawoali we Lwowie, e Galicya powinna mii

wszelkierai siami pomaga. wiadkami tego s dwaj Warszawia-

nie, którzy podówczas byli we Lwowie, a którzy z bliska s znani

Rzdowi Narodowemu. — Widzc, e zawizany Komitet pierwszy

nie znalaz dostatecznej wzitoci w miecie Lwowie, powziem
myl zawizania osobnego Komitetu dla miasta i myl te z pomoc
równomylcych doprowadziem do skutku. Wszedszy sam do Ko-

mitetu miejskiego, zawizaem stosunki z Warszaw i pracowaem
w nim wedle wszelkich si moich, l^rócz tego prowadziem z wa-
snej ochoty korespondencye do kilku zagranicznych dzienników,

a praca ta nie bya bez poytku dla sprawy publicznej.

.,1*0 upadku dyktatury Langiewicza utworzyem z upowanie-

nia Komisarza J. Grabowskiego biuro korespondencyjne we Lwo-

wie, a wtedy prace t ]'0zszerzyeni do obszerniejszych rozmiarów.

Widzc nareszcie, e brak funduszów coraz dotkliwszy przynosi

uszczerbek powstaniu, wypracowaem kilka planów finansowych,

a przedoywszy je w pierwszycli dniach grudnia Penomocnemu
Komisarzowi w Krakowie, ofiarowaem si na kade zdoby si
powicenie, byle si sta poytecznym Ojczynie.

.,To moja biografia.

„Jake? wic czowiek, który przez cay przecig swojego

ycia, który przez lat 18 zdi'Owiem. krwi swoj, prac i powi-
ceniem bez granic suy Ojczynie, który na tej drodze gonej
dorobi si sawy i który jnimo tej sawy jeszcze zawsze wietniej-

sz mia przyszo ni przeszo przed sob. wic taki czowiek

nagle i niespodzianie sprzeda si Austryakom za 2 czy 4000 gul-

denów? Czy jest to podobnera? czy moe ktokolwiek w to bez

niezbitych dowodów uwierzy? A jeli taki czowiek w takich oko-

licznociach si sprzeda, jeli za liche pienidze tak przeszo
zdepta nogami i ca przyszo zamkn przed sob, to musiaby

mie jakie niezmiernie rozpaczliwe do tego powody. — Gdzie te

powody? czy potrzebowaem iak nagle i takiej sumy pienidzy?

czy byem przycinity dugami? czy nie miaem i nie mam do-

statecznych funduszów do ycia? A przecie to s rzeczy wszyst-

kim wiadome. I jeli taki czowiek, który wiedzia prawie o wszyst-

kiem, sprzeda si wrogom, to przecie za to musia co zrobi,

coby nie mogo pozosta w ukryciu. Có tedy zrobi? jaki jest

czyn jego winy? kogo z jego powodu aresztowano? o czem si

Niemcy dowiedzieli od niego?

„Lecz nie do na okazaniu, e aden wystpny czyn prze-

eranie spenionym nie zosta i spenionym by nie móg, powi-
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nieneiii take okaza, jakim sposobem mogy by na mnie bez

mojej winy rzucone takie podejrzenia.

„Otó w mojem przekonaniu i w przekonaniu wszystkich ro-

zumnych i niezalepionych ludzi we Lwowie, cay ten proces jest

sztucznie uknuty i wszystkie te dokumenty, wszystkie te niby pod-

chwycone depesze s umylnie podrobione. Za tem pojmowaniem

rzeczy mówi bardzo wiele powodów. I tak najpierwej, austryac-

kiemii rzdowi podchwytywa depesze, nie jest tak atwo, jak si

zdaje na oko. Ezd austr. jest, jak wiadomo, synnym z swej ostro-

noci, a wypadek podchwycenia depesz jest wcale nieznanym

w jego annaach. Có dopiero powiedzie o ostronoci, jak on

musi zachowywa w sprawach tajnej Policyi? Powtóre, gdyby Po-

lieya Nar. istotnie podchwycia korespondencye rzdowe na poczcie,

to Ezd austr., jak wiadomo, w takich wypadkach surowy, byby,

dowiedziawszy si o tem z papierów Bogdanowicza i publicznego

rumoru, tych urzdników kryminalnie i pewnie nielitociwie uka-

ra. — a tymczasem Rzd tylko kilku urzdników pocztowych ka-

za przenie na inne miejsce ^), co jest bijcym w oczy dowodem,

e si przekona, e przeniewierstwa nie popenili, tylko popadli

w podejrzenie. — Po trzecie, jeeli Ezd rzeczywicie dowiedzia

si z papierów I3ogdanowicza, e mu list jaki do Krakowa pisany

na poczcie podchwycono, czy mona dopuci, aeby Mensdorff

mimo to w kilka dni potem oddawa drug a. potem trzeci depe-

sz na t sam poczt, nie zapewniwszy si pierwej, e take

podchwycone nie bd? Nakoniec dla kadego, kto zna machin

Ezdu austryackiego, nie jest prawdopodobnem, aeby Mensdorff

asygnowa dla kogo 2000 f. do Wiednia, kiedy je sam moe wy-

paci; i nie jest prawdopodobnem, aeby kogo jadcego do Wie-

dnia rekomendowano przez poczt, a nie dano mu rekomendacyi

do rk, — najmniej za moe taka rekomendacya odnosi si do

ranie, bo mnie znaj wysze urzdy tak dobrze w Wiedniu, jak

i we Lwowie, i gdybym zwaszcza z ofert zdrady mia i do

Ministra, pewniebym adnej nie potrzebowa rekomendacyi. —
Takich nieprawdopodobiestw pokazaoby si zapewne wicej, gdyby

mona te depesze obaczy; ale nie pokazano ich ani ranie, ani

adnerau z raoich przyjació. e wreszcie stronnictwo Czerwonych

^) Z zacytowanego przez nas nekrologu „Dziennika Polskiego"

-okazuje si jednake, i jeden z tych urzdników, Ludwik Bernaczek,

zmary w r. 1873, odsiedzia 3 lata wizienia. O tym Bernaczku wspo-

jnina równie Ziemiakowski w IIL czci „Pamitników'.
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Iwowskifli. które ma dzisiaj w reku l'olic3', umie faszowa akta

urzdowe, s na to dowody: Pod koniec miesica sierpnia 1863.

kiedy sie toczy zawzity spór pomidzy nimi a Komitetem Biaym,
pucili w oloieg cyrkularz Mensdorffa do Starostów, którym pore-

dnio zadenuneyowali cay skad Komitetu, i pokazao si potem

dowodnie, e akt ten by podrobiony. Jest to fakt w caym kraju

publiczny.

„Prócz tego jest dzisiaj rzecz równie wiadom, e urzdnicy

austr. we Lwowie podrabiaj urzdowe dokumenty dla zysku i sprze-

daj je org-anizacyi jako kopije or3^ginaów, które jednake nigdy

nie istniay, Ja sam bytem w tem pooeniu jeszcze w r. 1861,

e kupowaem od pewnego urzdnika takie kopje dokumentów ^).

kilka razy przynosi mi nawet niby oryginay, — a potem si po-

kazao, e wszystkie byy podrabiane i podrabiane w tym duciu.

jaki wanie w nicli znale chciaem. — Dzi, z rozszerzeniem

organizacyi, przemys ten na daleko szersz prowadzi si skal.

Moe tu zatem nietylko ten zachodzi wypadek, e Czerwoni sami

popodrabiali depesze, ale i ten take, e sami zostali oszukani

"W tym kierunku, w jakim wanie oszukani by. clicieli. Cókol-

wiekbd, chcc z ezystem sumieniem w autentyczno tych depesz

uwierzy, trzebaby na nie mie takie dowody, które najmniejszego

nie zostawiaj wtpienia. A s na ich autentyczno cho jakie-

kolwiek dowody?

..Pozostaje mi jeszcze okaza, dlaczegoby lwowscy Czerwoni

tak sztuczn podjli przeciw mnie machinacy? Mieli oni i do tego

poW'Ody. Przedewszystkiem musz nadmieni, e od lat 10 byem
zawsze przez nich niecierpiany i w najrozmaitsze sposoby potwa-

Tzany i przeladowany. Przyznaj zreszt otwarcie, e i ja nie

miaem do tego stronnictwa adnej sympatyi. Nie dzieliy mnie

od nich zasady -j: ale nienawi, bdca ich gównem uczuciem,

i boto, bdce gówn ich broni, zawsze odrzucay mnie od nich.

Eónemi czasy najzacitsze walki staczalimy z sob, które zreszt

s wszystkim wiadome. Jeeli by kto midzy Biaymi, do którego

oni nieubagan mieli nienawi, to tym Biaym ja byem. I to

take wiadomo. — Teraz pod koniec listopada mogli mie jeszcze

specyalne powody, aeby mnie zgubi w opinii i zama. I tak

^) W tem miejscu na marginesie u góry dopisek oówkiem, rk
Kaczkowskiego: „Eapp. dla redakcyi dziennika „Gos".

2) W kopii, znajdujcej si w zbiorze Tad. Smarzewskiego, do-

dano sówko: „moe". „Nie dzieliy mnie moe od nich zasady.
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najpierwej, wanie w tym miesicu ^) rozesza si wie, e X. Sa-

pieha uwolnionym zostanie z wizienia, a poniewa mieli mnie

zawsze, lubo niesusznie, za gównego doradc X. Sapiehy, oba-

wiali si, aebymy obydwa nie pozbawili ici wpywów i wadzy.

2-0. Wiedzieli o tem, e bd powoanym, aeby we Lwowie za-

oy biuro prasowe, a prawdopodobnie i Dziennik, majcy by
organem Wadz Narodowych, chodzio wic Janowi Dobrzaskiemu

o to, aebym ja w tem biurze nie zasiad, i nie zaoy takiego

Dziennika. 3-o. Chodzio o to, aebym w ogóle nie zaj takiego

stanowiska urzdowego, z któregobym tem waniejsze wpywy
móg wywiera na wadz i tem potniej móg gromi plugastwa

tej szajki lwowskiej, która si nazywa Narodow Policy.

„I jak to prowadzono t ca robot ! Jeszcze w padzierniku,

a zatem wtedy, kiedy nie byo nic przeciw mnie, Policya zacza
rozsiewa przeciw mnie najrozmaitsze podejrzenia, które jednak si

nie przyjmoway, próbowaa nawet wzi mnie pod dozór, co take

si nie udao. Kiedym pod koniec listopada, w sprawie uwolnienia

powstaca Juliusza Drohojowskiego, na prob jego przyjació, by
zniewolony pój kilka razy do Dyrektora austr. Policyi Hammera,

Policya Narodowa zaraz podchwycia t sposobno i rozsiaa po

miecie, e miewam konferencye z Hammerem. Kiedym do Kra-

kowa wyjecha, powoany przez Komisarza, ju trzeba byo konie-

cznie co waniejszego wymyle, bo grozio niebezpieczestwo

biura prasowego : znalaz si wic wtedy list, rekomendujcy

Merklowi jakiego szpiega, i na podstawie tego listu zaraz przy-

sano za mn oskarenie do Krakowa. Kiedy to oskarenie nie

skutkowao, a ja pojechaem do Wiednia, znalaza si depesza,

rekomendujca mnie Ministrowi Policyi i zaraz wiadomo o niej

rozsiano po miecie. A kiedy opinia publiczna nie chciaa temu

da wiary, aebym ja móg si zniy do denuncyacyi, znalaza si

zaraz druga depesza, e kto jaki meraorya poda Ezdowi i wia-

domo t przypito do mnie z tem objanieniem, e memorya ten

móg nie obejmowa adnych nazwisk, a przeto móg nie pocign
widocznych skutków za sob. Kiedym zosta zawezwany przed Sd
do Lwowa, aeby mnie pierwej osdzi w opinii, nim Sd mnie-

osdzi, rozkrzyczano po miecie, em si ju zastrzeli i e nie

przyjad. Pod naciskiem tej agitacyi zniewolono Naczelnika, e
zwoa wtedy jaki Sd zaoczny. Iviedym przyjecha do Lwowa,

odjto mi bezpieczestwo osoby, aeby mnie do wyjazdu zniewoli.

') W wy wspomnianej kopii: „w padzierniku".
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Kiedy w skutek mego przyjazdu opinia obrócia sie za mn, zwle-

czono t spraw poty, póki nie uzyskano do czasu, aeby pomau
t opini osabi. Nareszcie nie zwoawszy Sdu. nie zapytawszy mnie

o nic, nie dozwoliwszy mi nawet usprawiedliwi si na pimie,

dorczono mi wyrok winy i wygnania z kraju. Azali nie jest

tutaj widocznem, e cay ten proces jest dzieem sztucznie uknutej

intrygi. Azali postpowanie takie ze mn odpowiada pojciom

sprawiedliwoci i bezstronnoci, a raczej nie wykazuje jawnie, e
w tej caej sprawie jakie uboczne dziaay wpywy? — Czy moe
Rzd Narodowy, Najwysza Wadza szlachetnego i sprawiedliwego

narodu, na takich podstawach wydany wyrok potwierdzi i przyj
za odpowiedzialno na siebie?

„Lecz gdyby nawet po dokadnem ledztwie znalazy si do-

stateczne dowody na to, e w mowie bdce depesze s autenty-

czne, to mam sobie za obowizek przedoy jeszcze Ezdowi Nar.

pytanie: Jak skoro nie zdeszyfrowano mego nazwiska, — a z pe-

wnoci go nie zdeszyfrowano. — dlaczego na podstawie tych

oskare, tylko mnie wytoczono proces, a nikomu innemu ? A wszak-

e ten sam zbieg okolicznoci moe si tak samo da zastosowa

do osób innych. Wic gdy))y tu nawet istotnie zostaa skonstato-

wan wina. — czego jednak nie mog przypuci, — to moe t
win popeni kto inny, ale nie ja ! którego przeszo gono mówi

przeciwko wszelkiej podobnej winie, który nigdy nie miaem sto-

sunków z Niemcami i który nie znajdowaem si w tern pooeniu,

aebym si móg by zaprzeda za jakiekolwiek, a tem mniej je-

szcze za takie pienidze.

„Koczc niniejszy rekurs, zanosz przedewszystkiem prob
do Rzdu Narodowego, aeby w mdroci swojej raczy usprawie-

dliwi cierpkvDó albo gwatowno niektórych w tem Pimie uy-

tych wyrazów. Czowiek, znajdujcy si w mojem pooeniu, nie

jest nawet przy najsilniejszej woli w monoci osadzania goryczy,

któr ca jego istot zalano, ani te hamowania naturalnej w tym

razie gwatownoci swych uczu. Form mojego Pisma nie miaem
zamiaru nikomu ublia. e wszelkie wadze Narodowe szanuj,

zoyem tego w cigu mojego procesu dostateczne dowody, stosu-

jc si dc wszystkich jej rozporzdze; dzisiaj skadam tego uczu-

cia dowód naj dobitniejszy, odwoujc si od dorczonego mi we

Lwowie wyroku do Rzdu Narodowego i wyraajc gbokie za-

ufanie, e sprawiedliwo mi wymierzon zostanie. W tem zaufa-

niu prosz Rzdu Narodowego

:

Zygmunt Kaczkowski i jego czasy. 22
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1-0. Azehy wyrok dorczony mi we Lwowie w kadym wy-

padku za niewany i niebyy, a mnie na podstawie mojego niniej-

szego usprawiedliwienia za niewinnego uzna raczy — i obadwa te

postanowienia w Pismach swycli urzdowych ogosi rozkaza.

2-0. Gdyby moje niniejsze usprawiedliwienie si zostao nzna-

nem za niedostateczne, prosz Ezadu Narodowego

:

a) aeby wszystkie podane tutaj przeeranie podstawy mojej

obrony przez osobnego ad hoc delegowanego Komisarza we Lwo-

wie sprawdzi rozkaza;

h) aeby w razie takim, jeeli wywspomniane depesze oka
si niewtpliwie autentycznemi. a zatem istota karygodnego czynu

skonstatowan, rozkaza dokadnie rozpatrzy, azali wedug tego

samego zbiegu okolicznoci tej winy nie móg popeni kto inny;

c) aeby Rzd Nar. zwoa Sd na mnie i Sd taki, jaki si

mnie i moim zasugom naley. A poniewa zwoanie jawnego Sdu
w kraju, niestety! mnogie nastrcza trudnoci, wic prosz Rzdu
Nar., aeby taki Sd na ranie rozkaza zoy w Paryu, gdzie

adne nie zachodz przeszkody, a dokd ja teraz wyjedam i gdzie

przyjechawszy, natychmiast przyjazd mój zamelduj Ajencyi Pol-

skiej."

„Wiede, d. 31 stycznia 1864. Z. K.-

Powysze zakoczenie rekursu nie od razu w formie tak spo-

kojnej wybiego z pod pióra Kaczkowskiego. W brulionie, z któ-

rego tekst rekursu podajemy, znajduje si zakoczenie inne. bez

porównania gwatowniejsze, które jednak Kaczkowski, snad po

namyle, przekreli i zmieni w sposób powyej podany. Poniewa

jednak tekst pierwotny maluje dobitnie usposobienie ówczesne tak

bolenie dotknitego w swych uczuciach i godnoci pisarza i oby-

watela, przytaczamy w caoci ustp przekrelony, który podawszy

mniej wicej te same co powyej postulaty, brzrai w zakoczeniu

:

„Skadara mój los w Wasze rce. Mowie I którzy dzisiaj

rzdzicie Polsk. Skadam go z zaufaniem, e mi wymierzycie spra-

wiedliwo w imieniu tego Narodu, który nigdy nie wyrzdza

krzywdy swym synom. Pomnijcie na to, e macie przed sob czo-

wieka, znajdujcego si w pooeniu takiem, w którem si niema

nie ju do stracenia. Moecie odemnie wymaga, aebym mienie

i zdrowie i ycie dla Ojczyzny powici, lecz nie moecie wyma-

ga, aebym zniós hab na sobie, choby to miao któr z Wadz
Waszych wydoby z jakich trudnoci. Zapewniam Was, e z ca
wiadomoci moich si i energii, jestem przygotowany na wszystko.

Jeeli u Was sprawiedliwoci nie znajd, ogosz cato t spraw



339

publicznie, bez wzgldu na to, jakie std skutki wynikn dla osób

hib Wadz, dziaajcych w Waszem imieniu." ')

Rozwaga, której nigdy Kaczkowskiemu nie brako, usuna
z rekursu ten ustp, wraz z zawart w nim grob, któr podykto-

waa piszcemu rozpacz, a której, jestemy pewni, nie byby zre-

szt nigdy speni Kaczkowski, z uwagi na nastpstwa, jakieby to

pocign musiao. Z piersi, przygniecionego niezwyk katastrof

czowieka, wydar si ten krzyk rozpaczy, ryclio rozmysem stu-

miony i zastpiony znacznie agodniejszym i pozbawionym wsze-

lakiej groby, ustpem.

Naley te przypuszcza, e ten rekurs Kaczkowskiego, napi-

sany d. 31 stycznia 1864 i natychmiast do Warszawy prze.sany,

wywoa zniesienie przez Rzd Narodowy wyroku, pismem z d.

1 marca. Rozstrzygnicie to Rzdu Narodowego, jakkolwiek nie

uniewinnia od razu Kaczkowskiego, lecz czyni zado wyraonemu
przeze yczeniu i kasujc wyrok lwowski, ustanawia dla rozpatrze-

nia i osdzenia tej sprawy Sd dorany w Paryu.

Kaczkowski ju w pierwszych dniach lutego by w stolicy

Francyi, gdzie ponownego dozna rozczarowania. Znalaz dla sie-

bie usposobienie niedobre, o czem donosi Sewerynowi Smarzew-

skiemu w licie z d. 26 lutego, w kilkanacie dni po przybyciu

do Parya-). Odpowiedziano mu wprawdzie na listy, ale dano do

zrozumienia, e „na teraz stosunków adnych". Dotkno go to

bolenie, nie wymaga bowiem zawizywania stosunków, chcia

tylko, „aeby ludzie, którzy mog mie wpywy w Rzdzie Nar.,

zasignli od niego jeszcze wiadomoci o sprawie, w imi zasady:

midiatur et altera pars. — Powodem tego zachowania si byo to,

e jeszcze w grudoiu Hotel Lambert otrz3'ma dwa listy z Galicyi,

prawdopodobnie ze Lwowa, od osób rzekomo „pewnych i na wszelk

wiar tam zasugujcych", w których to listach zarzuty, wytoczone

przeciw Kaczkowskiemu, przedstawione s „jako pewne i na do-

wodach oparte".— „Oprócz tych dwóch listów — donosi Kaczkow-

ski — napisa tu jeszcze list Rodakowski, obszerny i szczegóowy,

naturalnie prywatny, lecz napisany tak i w tym celu. aeby by
udzielony Czonkom Hotelu. W tym licie powiada, e dowodów

przeciw mnie niema, e postpowanie Wadz Nar. ze mn byo
nieporzdne, nareszcie wyroku nie pochwala, ale ani nie wypo-

wiada swego przekonania, em nie winien, ani nie wyjania ze

^) Ze zbiorów rapperswilskich. Ms.
'^j Ze zbiorów Tadeusza Smarzewskiego.

22'
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swej stron}^ jakim sposobem mogy by przeciw mnie podniesione

takie oskarenia bez mojej winy. Ten list, jakkolwiek R. i tutaj

nie wielkie ma zaufanie, jednak ze wzgldu na to, e by moim

tak bliskim przyjacielem, najwicej mi tu zaszkodzi."

Te wszystkie informacye otrzyma Kaczkowski w odpowie-

dziach, jakie mu dano na jego listy. Kto owe odpowiedzi pisaa

nie wymienia; tre za ich jest taka, e jakkolwiek dowodów do-

statecznych przeciw niemu niema, to wszake jest to historya tak

ciemna i zawikana, e „dopóki wyjanion nie zostanie, stosunki

z nim za zerwane uwaa musz". Tak odpowiedzia Hotel Lam-

bert, tak odpowiedzieli i inni, tylko jeden Euprecht nic dotd nie

odpowiedzia.

„.Ja wiem tylko tyle — pisze z widocznem zniechceniem

Kaczkowski, — e ju si do nikogo nie zgosz, bo ju mnie ta

sprawa do ostatka zmczya — i zreszt doprasza si audyencyi

u ludzi, którzy niedawno temu dobijali si o zaszczyt zrobienia

znajomoci ze mn, ju mi prawie ejekcye sprawia. Lecz chobym
uzyska audyency u p. Euprechta, to nie wielkie z niej sobie ro-

bi widoki, bo jak mi si zdaje, przewaa tu w ogóle przekonanie^

e jakkolwiek Wadze lwowskie postpiy sobie ze mn i niespra-

wiedliwie i niepolitycznie i ja mog by cakiem niewinnym, je-

dnak jestem ju powiconym, a Ezd Nar., chcc te spraw na-

prawi, miaby w kadym razie tyle roboty, e dzi adne indy-

widuum tego nie warte, a w danym razie musiaby wiele osób^

a nadto jeszcze swoje wasne Wadze skompromitowa. Lepiej wic
zosta przy tem, co -jest, co o tyle im atwiej, ile e s bezimienni

i aden z nich adnej odpowiedzialnoci si za to nie obawia. Tu

take zapewne gówny jest powód, dlaczego nikt z urzdowych

tigur osobicie ze mn widzie si nie chce. bo gani postpowa-

nia Wadz Nar. nikt z nich nie moe, a pochwala go w obec mnie

ni#chee."

„Jednake — dodaje — ja mam jeszcze inne drogi, których

zreszt ju uyem, a na których i reknrs mój i potrzel>ne obja-

nienia do niego doszy ju do Rzdu Nar. Przynajmniej tak si

spodziewam. Obaczymy, czyli i jaka bdzie odpowied."

Zaznaczylimy ju powyej, e w pierwszym licie, pisanym

do Seweryna Smarzewskiego, w dzie otrzymania wyroku lwow-

skiego, a przed samym wyjazdem na „banicy', prosi go Kacz-

kowski, aby interwencj swoj spowodowa XX. Sapiehów, by

w sprawie jego napisali do Czartoryskich. Teraz ponawia t pro-
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be. nazwiska wszake Sapiehów nie wymienia, — ma ju bowiem
pewne pod tym wzgldem wtpliwoci.

„Byoby — pisze — z welkiem dla mnie poytkiem, gdyby

si kto ze Lwowa tutaj za mn odezwa'. Obiecae, e taki list

wyjednasz. Przypominam Ci t obietnic i ponawiam prob. Czy

si uda to zrobi, to zapewne pytanie. Powiadam : pytanie, dlatego,

e nie umiem odgadn, kto to taki bardzo pewny i wiarogodny

popisa te ze listy do Hotelu? Obawiam si bardzo, czy ci wa-
nie, od których Tobie najatwiej byo takie listy wyjedna, nie

pospieszyli si i nie napisali le? atwo tam tego dojdziesz. Eó-

wnie byo))y dla mnie bardzo poytecznem, gdyby albo Moszcza-

ski, albo Ziembicki i), albo obadwa napisali do Gazowskiego.

Bd askaw wywrze Twój wpyw w tym kierunku... ja ju o to

pisaem."

List ten pisany by widocznie w najgorszem usposobieniu

ducha, a to tak dalece, e nawet w obec najwierniejszego z przy-

jació nie zatai Kaczkowski akcentu nieufnoci. „Nie wiem — pi-

sze w kocu tego listu, — czy Ci listy moje bd przyjemne. Je-

eli chcesz, abym do Ciebie czciej pisywa, — to daj znak ycia."

Nastpny list do Seweryna Smarzewskiego nosi ju dat

:

19 kwietnia; jest bardzo obszerny, obfituje w mnóstwo szczegóów

o polityce zagranicznej w ogóle i w odniesieniu do sprawy pol-

skiej w szczególnoci, oraz o stosunkach emigracyjnych ; wszystko

nacechowane do pesymistycznym nastrojem. — Byo to jednak

w czasie, gdy Kaczkowski otrzyma ju wiadomo o kasacie wy-

roku lwowskiego, lecz zarazem okryty by aob po mierci ojca,

do którego by mocno przywizany, a którego pozostawi musia
niemal ju konajcym, wyjedajc ze Lwowa.

Uwaan;>y za stosowne opuci wszystkie wywody i les on -dii

polityczne, a take bardzo czarne przedstawienie stosunków emi-

gracyjnych, a podajemy z tego listu to tylko, co si do samej

„sprawy" odnosi.

„Przechodzc — czytamy tam — do usposobienia tutejszego

dla mnie, o ile o niem co wiedzie mog — a dochodz mnie

tak samo dobre, jak i ze wiadomoci, — to zdaje mi si, i prze-

konania si tutaj do tego stopnia wytary, e po prostu nikt

w moj win nie wierzy. By moe, e w pojmowaniu tego

procesu s rozmaite odcienia, do czego si przyczynia niemao

plotka czy prawda o gal. arystokracyi, która si miaa stara

') Lekarzy lwowscy.
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w Wiedniu o stan oblenia, a z któr niektórzy ranie wi, ale

w fakt taki, jak jakie denuncjacje, zdradj lub podawanie memo-

rjaów dla sprawj polskiej szkodliwjch, a przez Ezd zapaeonjch,

nikt tu nie wierzj. Mimo to jednak niemasz nikogo, którjbj sobie

mia za obowizek zblij sie do tej sprawj, rozpozna j i do

stanowczego zaatwienia dopomódz. Owszem, jeeli si nie mjl,.

ze wszjstkich tjch ludzi, którzjbj mieli prawo lub obowizek

wasnemi rkami dotkn si tego procesu, przewaa dzi takie

usposobienie, aebj go si jak najmniej dotjka i po prostu na

kasacji lwowskiego wjroku zakoczj. Jako wszjscj ci ludzie

mi mówi: Tu niema wicej co robi, to koniec. Tak samo jest

usposobionj Sapieha, tak Skorupka, tak caj Hotel i t. d. — Jeeli

ze Lwowa tutaj nadesza bd akta, bd tjlko umotywowan opi-

ni, t. j. co takiego, co bdzie mogo sluj za substrat sdowi,^

to mimo to sd si zbierze, osdzi i wjrok ogosi i zrobi wszjstko,

co bdzie susznem i moebnem ; ale to wszjstko trzeba bdzie

wjdepta, wjmczj, wjdusi. Sam nikt nic nie zrobi — cho
rcz za to, e gdjbj bjj powody do potpienia i skondemnowa-

nia, to bjobj chtnjch wspópracowników bez koca. Taki jest

stan rzeczj w ogóle. Co do osób, to z Sapieh dotd si nie wi-

dziaem. Przjznam Ci si otwarcie, e mi si zdaje (moe niesu-

sznie), i stosunek Sapiehj do mnie bj taki, e on powinien by
albo przjj do mnie, albo mnie wezwa do siebie; tego nie zro-

bi, wic i ja nie bjem u niego. Ale o ile wiem, wszdzie jak

najlepiej mówi o mnie i na dowód mojej niewinnoci, przjtacza

takie okolicznoci, które nie mogj pozosta bez skutku. Skorupka

stoi przj mnie jawnie, widujemj si czsto, przez niego robi, co

mi potrzeba. Ma on zawsze odwag wjpowiedzie swoje przekona-

nie — i zdaje mi si, e wjpowiedzia je take w obee Ezdu
Nar., czem si zapewne do kasacji przjczjni. Wodzicki, przjje-

chawszj tutaj, przjwióz wiadomo o kasacji wjroku z tjm do-

datkiem, e na tem koniec. Jego zdanie bjp za mn, ale nie móg
go roznie wszdzie, bo w par dni po przyjedzie, do Lizbonj

odjecha."

W dalszjm cigu tego listu uala si raz jeszcze Kaczkowski

na postpowanie Hotelu Lambert wzgldem niego. „Przjjaciele

gen. Zamojskiego wzili to zachowanie si Hotelowi za ze i chcieli

ju demonstrowa, ale tjmczasem zwalono X. Wadjsawa, tjra-

ezasem nadjecha Sapieha. Gen. Zamojski powiedzia: „Sprawa

Kaczkowskiego, to sprawa Sapiehj" — i na tem si skoczjo.

Zreszt za prz3^azdem Sapiehj zaczj si kótnie i burdj; na
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dynu, Czartoryski wyjecha na wie, Sapieha wszed w czynno
a raczej wjecha i jedzie tak samo, jak we Lwowie." „Wic
o mnie — dodaje Kaczkowski — ju niema mowy." Dowiedzia

si przytem, e Hotel ju auje swego z nim postpienia. „Chcie-

liby to naprawi, a nie wiedz jak", czekaj moe, e on sam

poda do tego sposobno, — „ale ja teraz — owiadcza Kaczkow-

ski — stosuj si do ich woli i do nich nie pójd, — .a jak si
sprawa moja zakoczy, to take do nich nie pójd, bo znowu do

mojej woli si zastosuj."

List ten, bardzo obszerny, obejmujcy bowiem cae 4 arku-

szyki bitego pisma, peen jest, jak to ju zaznaczylimy, gorzkiej

krytyki, nie oszczdzajcej ani osób, ani sytuacyi politycznej, ani

stosunków emigracyjnych. „Gdyby go — przyznaje sam piszcy —
odczytaa Wadza Nar., to mogaby mnie za to skaza na jak
deportacy." — Te wszystkie szczegóy, zkdind nie pozbawione

interesu i znaczenia, opuszczamy, jako cile poufne zwierzenia

przed przyjacielem. Gorycz ich atwo sobie wytumaczy cig
niepewnoci, w jakiej y Kaczkowski, pewn chwiejnoci w sto-

sunkach z ludmi, zwaszcza z rodakami, od których stroni po-

cz, wreszcie daremnem oczekiwaniem „zupenego uniewinnienia",

czem go udzono.

I tak n. p. w tyme samym licie pisze Kaczkowski:

„Skorupka mi przyniós dzisiaj wiadomo, i Sapieha wczo-

raj przed nim utrzymywa, „e Ezd Nar. mnie uniewinni" i py-

ta go, czyli wyrok wydany na mnie lub wiadomo o nim bya
drukowana w jakiem pimie polskiera, bo jeli bya, to si W3^dru-

kuje uniewinnienie. Jutro bdzie si ta kwestya debatowa na

nowo. Sapieha ma teraz duo wadzy i mógby wiele do zakocze-

nia tego procesu dopomódz. Prócz tego dopytywali si Komisarze

Rzdu Nar. o mnie i moje teraniejsze usposobienie, a to w tym

celu, e w danym razie bj^bym im do czego potrzebnym. O co

chodzi, nie wiem ; wiem tylko tyle, e Komisarzy jest wielu, ale

ludzi niezmiernie mao."

Tak cigle targany wiadomociami, nie zawsze prawdziwemi,

które tylko budziy nieuzasadnione nadzieje, zgnbiony zarazem

mierci ojca, z którego zgonem —jak pisa— „zerwa si ostatni

wze rodzinny, jaki wiza go z krajem", — musia przytem my-

le Kaczkowski o zgotowaniu sobie jakiej takiej przyszoci na

obczynie. Na zapytanie Seweryna Smarzewskiego w tym wzgl-

dzie, odpowiada:



344

„Postanowienie moje zalee bdzie od zakoczenia mojej

sprawy. Teraz mog Ci tylko tyle donie, i, jakem si tego spo-

dziewa i o ezem podobno nadmieniem w moim licie, pisanym

do Ciebie na wyjezdnem ze Lwowa, pozostanie w Paryu, a nawet

wyrobienie sobie tutaj pewnego stanowiska, byoby mi do a-
twem. Do dzi dnia ju mam propozycye od dwóch dzienników

francuskich, aebym wstpi do ich redakcyi jako referent spraw

niemieckich. Praca to niewielka — ale tutaj popatna. Ofiaruj mi

na pocztek 6000 fr. rocznie z widokiem awansu na wspóredaktora

i 12.000 fr. Potargowawszy si — a mianowicie popracowawszy

par miesicy darmo, mógbym potem od razu wstpi jako wspó-
redaktor i dosta wicej ni 6000, a moe nawet od razu 12.000.

Tobym otrzyma tem pewniej, gdybym wstpi do którego z pó-

urzdowych dzienników lub do tej warstwy nalecych, jak n. p.

„Pays", albo „La France". Wstpiwszy do takiego dziennika, mia-
bym t korzy, i mógbym si bardzo prdko naturalizowa,

wej jak najatwiej we wszystkie Stowarzyszenia literackie i ar-

tystyczne, zdoby sobie w krótkim czasie pewne stanowisko (rcz
Ci za to, e daleko lepsze, nieli ma taki Choski, albo Chojecki),

a nawet przyj do Legii honorowej. Wstpujc za do takiego

dziennika, jak n. p. „La Presse" Girardina, przy moim jakimkol-

wiek talencie do polemiki i mogc ni wojowa przeciwko Niem-

com, mógbym z nim zrobi doskonay interes pieniny. Wszystko

ju wysondowaem dokadnie — i musz Ci powiedzie, i miaem
przytem niema pociech, a to nietylko dlatego, em si przeko-

na, ebym tu z godu nie umar, ale take dlatego, e mnie tu

w takich koach wszdzie znaj z nazwiska, jeeli nie jako autora,

to pewnie jako Redaktora „Gosu", i t okoliczno uwzgldniaj.

Za co do sprawy mojej z Wadzami rewolucyjnemi, to jedni o niej

wiedz, drudzy nie wiedz, lecz i jedni i drudzy maj j za nic,

j>o?/r en. Francuz jest praktyczny i pyta przedewszystkiem o fakt.

a z czowiekiem, który mu faktu nie umie okreli, nie gada. —
Takiebym tedy móg mie widoki tutaj, któreby jeszcze mogy by
o tyle lepsze, ilee czuj si jeszcze tak modym, i miabym od-

wag jeszcze si zacz czego uczy i nauczy; monaby zatem

od referatu spraw niemieckich pój z czasem dalej. Lecz przy-

znam Ci si, e mnie ten widok wcale nie cignie."

Nie pocigay go te widoki przyszoci w obczynie ! Pomimo
bowiem goryczy, jaka mu zalewaa dusz, Kaczkowski pocz wten-

czas tskni do kraju, do literackiej pracy wród swoich, któraby
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ca oywcz si czerpa moga z ojczystego powietrza i rodzinnej

ziemi. To te wyznaje w dalszym cigu przyjacielowi

:

„Nie mog si tutaj zaaklimatyzowa, — i czuj naprzód, e
nicby mi tutaj tak nie smakowao, jak w Polsce. Krótko mówic,

jestem albo zanadto polskim, albo ju za starym, abym si móg
dobrowolnie expatriowa. Prócz tego, wziwszy si tu do roboty,

trzebaby zrobi wieczn}^ rozbrat z polsk literatur. Nie wiem, czy

to, co jeszcze po polsku napisz, bdzie co warte, czy nie, ale

czuj to, e jestem mocno nabity, musz si koniecznie wypisa —
a gdybym si nie wypisa, ród najszczliwszych powodze we

Francy i, niestrawno t wlókbym z sob do grobu. Powtarzam

Ci zatem, e jeszcze dzi nie wiem: lecz zdaje mi si, e jeeli

ranie okolicznoci do emigracyi nie zmusz, to pewnie powróc
do kraju." ^

Nie powróci wszake na stae ju nigdy, a z literatur pol-

sk przez dugie lata wzi rozbrat, — do prac bowiem literackich

trudno zaliczy, wydan w Paryu w r. 1866, broszur p. t. „Ee-

wohicyjne sdy i wyroki", napisan w obronie wasnej, w owej

nieszczsnej sprawie swego zasdzenia. Sprawa ta ciya mu ci-

gle kamieniem na duszy i nie dawaa spokoju. W pierwszycli

dniach maja pognaa go ona do Londynu, zkd powróciwszy, do-

nosi d. 10 maja Sewerynowi Smarzewskiemu -j, e tam znalaz

„inny wiat, atmosfer chodn i zdrow, politycznej presyi, iluzyi.

blagi nic a nic". To te tam i na jego spraw „zupenie inaczej

si zapatruj". Widzia tam wszystkich swoich znajomych i „nie

znalaz wród nich ani jednego, któryby mia o nim najmniejsz

wtpliwo-', ciocia i tam swego czasu dochodziy „wszystkie

wersye i plotki, a nawet premedytowane insynuacye". Wsz3''stkie

te zdania streszczaj si w sowach, wypowiedzianych przez gene-

raa Zamoyskiego. Powiedzia mu on : „Ja tej sprawy szczegóowo

nie roztrzsaem, i nawet jej roztrzsa nie bd, bo faktu nie

widz. Gdzie jest zdrada, tam s jej skutki. Zreszt, znam Pana

i znam nasz demokracy, i to mnie, tem bardziej od egzamino-

wania tej sprawy dyspensuje." — „Zamoyski — pisze dalej Kacz-

kowski — krótko i wzowato t kwesty odprawi, by ze mn
sam i prosi mnie, abym ja z nim by tak samo. jakemy byli

dotychczas. Tak samo zachowali si wszyscy. — Prawie razem ze

^) List z d. 19 i 20 kwietnia 1864 r. Ze zbiorów Tadeusza

Smarzewskiego. Ms.

-) List ze zbiorów Tadeusza Smarzewskiego. Ms.
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mn przyjecha' tu Mieczysaw Walig(5rski, który pod firm X. Konst.

Czartoryskiego byt rzeczywistym Komisarzem Ezdu Nar. w Lon-

dynie. Bardzo mi to byo na rk, bo Waligórski jest czowiek

rozumny, zrczny, a co najwaniejsza, spokojny — on mi by tedj

najlepszym na parlamentarza do X. Adama... Kiedy by pierwszy

raz u Sapiehy i zaczepi o t history, Sapieha by nadzwyczajnie

zajty i roztargniony i odpowiedzia mu krótko: Zrobi wszystko

dla niego, ale niech mi krótko napisze, co i jak mam zrobi. —
Napisaem wic tak notatk. Kiedy mu j Waligórski odda, Sa-

pieha mu da tak odpowied, której sens krótki da si wyrazi

nastpnie: Najpierwej dziwi si, e Pan si dotykasz tej sprawy;

co to z tem robi w tych czasach? a powtóre: Czego on chce?"

na co rozmazywa t spraw ? Wyrok jest skasowany — reszta si

pomau zatrze i zapomni. — Wtedy Waligórski i)0wiedzia mu ka-

zanie... da mu uczu cae swoje oburzenie, co mu hylo tem a-

twiej, ile e lubo nie by tak bliskiemi i tak jawnemi stosunkami

ze mn zwizany, jak Sapieha, przyzna si do jawnej przyjani

ze mn i owiadczy postanowienie utrzymania tej przyjani w ja-

wnoci zawsze i wszdzie. Rozmowa skoczya si na tem, i Sa-

pieha obieca odda t spraw do zaatwienia Majewskiemu, by-

emu Penomocnemu Komisarzowi w Krakowie podczas mego pro-

cesu, a bawicemu obecnie w Paryu i obieca zarazem ze swojej

strony wszystko zrobi, co do jej zakoczenia prowadzi bdzie.

Waligórski za doda mi z swojej strony: Nie wtpi, e kady
z nich zrobi, co powinien, ale trzeba, eby im twardo siedzia

na karku."'

Tej ostatniej rady posucha Kaczkowski i nie ustawa w za-

Ijiegach. Uda si najprzód do byego penomocnego Komisarza

Ezdu Nar., Wadysawa Majewskiego. „Udaem si do niego —
pisze — nabity ostro, choby na awantur. Ale nie takto atwo

zrobi awantur z dyplomatami, jak si zdaje. Majewski, oba-

czywszy mnie, rzuci si ku ranie z uciskami i ubolewaniami. Na

pocztek rozmowy zapewni mnie z swojej strony, e on osobicie

i by i jest przekonany, e ja ani wdnien, ani mogem by winien.

Cay ten proces nie ma sensu, ale dziwnemi poszed drogami.

Opowiedzia mi zatem cay bieg tej sprawy, przyczem wiele no-

wych dowiedziaem si rzeczy. I tak n. p. Rzd Nar. od samego

pocztku i potem jeszcze dugo mia sam przekonanie, e ja nie

mog by winien. Pan stae — powiada mi Majewski — w opinii

Rzdu Nar. tak czysto i tak wysoko i nienawi pewnej partyi

we Lwowie ku Panu bya Rzdowi Nar. tak dokadnie znajoma,.
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i mimo niezliczonego mnóstwa oskare przeciwko Panu przysa-

nych i urzdoweini i prywatnemi drogami, jeszcze a do przyjazdu

Paskiego do Lwowa wydawa rozkazy, aeby t spraw jak naj-

gnintowniej zbada, winnych tej intrygi ukara, a Pana jak naj-

solenniej uniewinni. Ale nareszcie nazbierao si tyle prywatnych

od znanych patriotów ze Lwowa przeciwko Panu oskare, e Ezd
nareszcie wyda rozkaz zadouczynienia tej opinii i w razie uzna-

nia winy, jak najsurowszego ukarania. — Majewski powiada dalej,

e to on wpyn na to, aeby kara nie bardzo surowo wypada^
ale przyznaje, e kiedy go zawiadomiono, e wydano tylko wyrok

banicyi, niezmiernie si zadziwi. Jest w tem sprzeczno.

„Po zapadniciu wyroku — pisze w dalszym cigu Kaczkow-

ski, — Majewski dosta okrutnego nosa od Ezdu fo czem wiem

i skdind), dlaczego mnie nie skazano na mier? Kiedy si
usprawiedliwi i posa Rzdowi Nar. mój list, napisany do Na-

czelnika po otrzymaniu wyroku, znów dosta nosa, dlaczego Sd
nie by formalny? dlaczego mnie nie wysuchano? dlaczego nie

wyjaniono czynu wystpku? dlaczego nie wyrobiono motywowa-

nego wyroku? i t. d. Zarazem Rzd spyta, co si ze mn dzieje

i gdzie si obracam ? — a po wniesieniu mojego rekursu, Rzd
wyrok lwowski skasowa. Zgoa licznie si sprawuj te Rzdy
i Sdy : dzi mier, jutro banicya, a pojutrze i banicya za duo.

Koniec tego wszystkiego na teraz taki, e Majewski zapewni mnie

najsolenniej : i do niczego si wicej nie poczuwa, jak do zako-

czenia tej sprawy i zrobienia wszystkiego, aebym jak najsolenniej

zosta uniewinniony, — to jest jego przekonanie."

Sprawa stana jednak na martwym punkcie. Ks. Adama.

Sapiehy nie byo w Paryu; nie by take tam obecny ów ,.Szcz-

sny" (Sokoowski, recte Karpiski), który, jako naczelnik okrgu
Iw^owskiego, przewodniczy w lwowskim Sdzie i gosem swoim

przeway szal na niekorzy Kaczkowskiego; wreszcie Majewski

nie otrzyma by nawet jeszcze urzdowego zawiadomienia o ska-

sowaniu wyroku i nie zosta oficyalnie upowaniony do dalszego

prowadzenia sprawy.

Wprawdzie osobicie Majewski upewnia Kaczkowskiego o swej

najlepszej woli i wyraa przekonanie, e wszystkie podniesione

przeciw niemu oskarenia nie maj „ani zwizku, ani dostatecznej

podstawy". Nie wierzy w to, aby Kaczkowski móg dopuci si
zdrady, „bo — powtarza — w takim razie ja pierwszy bybym
poszed do kozy", przyczem zobowizywa si da o tem Sdowi
wiadectwo. W tem jednak bya caa trudno, e ów Sd w aden
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sposób zebra sie nie móg i wszystko koczyo si na piknych

sówkach i obietnicach, przyczem nie brako oskare i insynuacyj

wzgldem innych osób. — ..Przyznam Ci si — pisze Kaczkow-

ski, — e czci w skutek tego, co powychodzio na jaw przy

moim procesie, a czci tego, co tutaj codziennie sysz i widz,

takie mam do wszystkich podobnych rzeczy obrzydzenie, jak do

trucizny." I on. który nawet w póniejszych latach by apologet

dziaa spiskowych i od wczesnej modoci bra w nich udziau

wyznaje w tym licie otwarcie: „To s owoce naszych konspira-

cyi. Jeeli jeszcze 50 lat pokonspirujemy, to potem i cud Boski

z nas narodu nie stworzy." — „My jestemy — powiada dalej, —
iak ziemia, leca na okoo wypalonego wulkanu. Wulkan ten je-

szcze czasem wybucha pomieniem, chciaby swe wntrze rozsadzi

i znowu na wierzch wydoby zalane law miasta i osady; ale na-

próno, bo wyrzuca z siebie tylko spalone kamienie i popió i je-

szcze gbiej je zakopuje. Kiedy, jak jego ognie wewntrzne ca-

kiem wygasn, ziemia okoo ochódnie, popioy i kamienie zwie-

trzej i zamieni si w ziemi rodzajn, moe tam znowu zaziele-

nia si any i nowe pobuduj si miasta i prac powoln nowa

i moe pikna, a moe nawet i wielka si wybuduje Ojczyzna, —
ale e wulkanicznemi ogniami jej na wierzch nie wysadzimy z pod

gruzów, to pewna."

Wiksza cz tego listu, równie jak list nastpny z 17 i 18

maja ^), zajte s rozwaaniem polityki francuskiej i w ogóle euro-

pejskiej wzgldem powstania i sprawy polskiej, oraz krytyk, nie-

raz bardzo ujemn, dziaalnoci emigracyjnej ks. Adama Sapiehy

na stanowisku reprezentanta Rzdu Nar. w Paryu. Rozwaania te

i uwagi, nie pozbawione interesu, musimy wszake opuci, jako

nie nalece bezporednio do naszego przedmiotu. — To jedno za-

iznaczymy mimochodem, e wanie w tym czasie Sapieha wyjeda
flo Drezna na zjazd „wszystkich teraniejszych — jak z pewn
ironi zaznacza Kaczkowski — opiekunów i zbawców Ojczyzny".

Postanowiono tam ..utrzymywa powstanie do koca", a Sapieha

powróci ztamtd w poowie maja w „zotym humorze". ..rodków —
mówi — bdzie a nadto, sprawa polska stoi jak najlepiej, wido-

ków bez koca",

Ale nie atwo przyszo Kaczkowskiemu dotrze do Sapiehy.

atwo natomiast poj, jak go to niecierpliwio. „Jeli z jakich-

kolwiek powodów go nie obacz — pisa do Smarzewskiego, —

^) Ze zbiorów Tadeusza Smarzewskiego. Ms.
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albo nie otrzymam zapewnienia, e spraw moj wemie w reke

i zakoczy, to bior po prostu za eb Majewskiego. Wezwa mnie

przed Sd, wic niech mnie przed Sd postawi — a jeli nie po-

stawi, to sprawa jest osobista. Diabli mnie do teg'o, e ich wielcy

ludzie, uciekajc z kraju, pogubili akta po drodze — to ich rzecz,

nie moja."

Dopiero d. 8 lipca 1864 r. ks. Adam Sapieia, jako Komisarz

penomocny Rzdu Nar. we Francyi i Anglii, przesyajc Karolowi

Ruprechtowi odpis pisma Rzdu Nar. w Warszawie, kasujcego

wyrok lwowski, doda od siebie:

,.Poniewa Wy, Obywatelu, moc tej odezwy mianowani zosta-

licie Prokuratorem Rzdu Narodowego w tej sprawie, wzywam
Was, abycie zajli si jej przeprowadzeniem, — poprzednio jednak

prosz osobicie skomunikowa si ze mn, oraz z Obywatelem

Wacawem Przybylskim, który appellacy Kaczkowskiego i inne

dowody tej sprawy dotyczce Wam dostarczy.

„Pozdrowienie i braterstwo"

Piecz komisarska i podpis: A. Sapklia.

Dokumentów procesowych odnale jednak nie byo mona.
W^edug póniejszych doniesie dzienników emigracyjnych ^) „w sku-

tek ogoszenia stanu oblenia w Galicyi, prawie wszystkie wadze
narodowe albo si dostay w rce austryackie, albo si rozpierzchy

za granic, dlatego, pomimo najusilniejszych stara kilku ludzi do-

brej woli, nic a nic znale nie byo mona".
Tak twierdzi Wacaw Przybylski, nadzwyczajny Komisarz

Rzdu Narodowego, któremu zlecone bj^o zoenie Sdu w sprawie

Kaczkowskiego. Dnia 11 czerwca 1864 r. wyda on polecenie Na-

czelnikowi Okrgu Krakowskiego, „aby si skomunikowa z Naczel-

nikiem Okrgu Lwowskiego, lub z kimkolwiek, kto tam wadz
tego Naczelnika reprezentuje, o dowody i akta w sprawie Zygmunta

Kaczkow^skiego, gdy stosownie do rozkazu Rzdu Narodowego

sprawa ta w Paryu powtórnie ma by sdzon", ^j ^le i to pole-

cenie nie odnioso adnego skutku. — Kaczkowski, w licie do

Seweryna Smarzewskiego z d. 17 wrzenia 1864 r. ^), twierdzi, e
ów „Szczsny" (Sokoowski, recte Karpiski), który decydujc

rol, jako Naczelnik Okrgu Lwowskiego, odegra w procesie, po-

') „Wytrwaai^", wychodzca w Brukseli, z d. 17 stycznia 1865,

Nr. 17. By to organ Rzdu Nar., resp. organ Kurzyny.

-) Ze zbiorów rapperswilskifli. Akt urzdowy. Ms.

*) Ze zbiorów Tadeusza Smarzewskieffo. Ms.
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niszczy akta procesowe, „umykajc ze Lwowa". — Bd co bd,
Sd bez dokumentów odby si nie móg i zaledwie odszukano

reskrypt Ezdu Nar. w Warszawie, w którym tene nakazujc od-

bycie Sdu w Paryu, mianowa prezesem Sdu Przybylskiego,

a prokuratorem Euprechta.

Pomimo tych trudnoci Kaczkowski nie ustawa w zabiegach.

Gdy po ustpieniu Sapiehy stanowisko jego zajli Kurzj^na i Guttry,

natychmiast uda si do nich i „znalaz u nich usposobienie naj-

lepsze, przekonanie osobiste o nim nie zostawiajce adnej wtpli-

woci, a nawet jak najlepsz ch zakoczenia sprawy'".

Chci moe byy najlepsze, ale skutek jak przedtem — aden.

„Szczsny — pisze Kaczkowski, — chocia ju po to tutaj urz-

downie wzywany, Parya szczególnie unika, Majewski i Przybylski

•obiecuj da tylko wyjanienia, a nikt inny z oskareniami, ani

nawet Euprecht jako prokurator, wystpowa nie chce."

W obec takiego stanu rzeczy Kaczkowski zada, aeby mu
Penomocnik Ezdu Nar. w Paryu da powiadczenie, e wyrok,

w-ydany na niego, nie istnieje, i aby ten dokument zosta ogoszony

publicznie. Zrazu Kurzyna przysta na to. lecz niebawem po na-

myle uzna taki krok za „niebezpieczny" i przedstawi natomiast

trzy propozycye : 1. Albo wyda mu reskrypt Ezdu Nar., pozwala-

jc mu robi z nim, co si podoba : 2. albo odwoa si z ca t
spraw jeszcze raz do Ezdu Nar. w ^A\arszawie. aeby j sam

Ezd Nar. w jaki inny sposób zrezolwowa: 3. albo wreszcie prze-

niesie ca t spraw napowrót do Lwowa i kae Wadzom tam-

tejszym nowy Sd zwoa i ostatecznie rozstrzygn. — Kaczkow-

ski wszystkie te propoz3^cye odrzuci i odpowiedzia Kurzynie:

„Ja si trzymam litery reskryptu. Kiedy Przybylski jest miano-

wany Prezesem Sdu, zamianuj Pan reszt czonków Sdu. Eup-

recht niech stanie jako Prokurator i niech si ten Sd ukonsty-

tuuje. Czy ten Sd spraw osdzi, czy od oskarenia przeciw mnie

odstpi, czy wyda tylko ogólne jakie zdanie, zawsze co zrobi

musi — a co zrobi, to si ogosi." — Kurzyna przysta na to, ale

Kaczkowski nie mia ju nadziei, eby si co na tej drodze zrobi

dao. Decydowa si ju nawet przyj trzeci propozycye Kurzyny

i jecha na ponoYAuy Sd do Lwowa. Myl ta pocigaa go nawet,

bo, jak pisa, zaleao mu ju tylko na Lwowie i na Galicyi. Do
Królestwa bowiem i dalszych prowincyj doszy tylko o tej sprawie

„sabe i guche wieci", które nie mogy podkopa tej reputacyi,

„na jak lat kilkanacie pracowa i zdoby sobie faktami. W Po-

znaskiem nikt o teni nic nie wie. W Paryu za ani cienia nie-
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•dowierzania, czy te nieufnoci"' Kaczkowski nie dostrzega. Wy-
braby wic ciotnie Lwów na miejsce Sadu. szo nui tylko o za-

pewnienie, e nie zuajdzie tam takiego samego usposobienia, jak

dawniej, i czy nowe nie zaczn si przeciw niemu intrygi, tem-

bardziej, e teraz w t spraw musiaby by wmieszany jeszcze

kto inny, przeciwko któremu, podobne jak przeciw Kaczkowskiemu,

poszy do Warszawy oskarenia. Kaczkowski, w licie do Smarzew-

skiego, wymienia wyranie t osob po nazwisku, a z tonu tego

i innyci listów wynika, e sam podziela podejrzenia, w t stron

skierowane, i z tego powodu ka si jeszcze zwikszonych intryg

na gruncie lwowskim. — Kurzyna, na zapytanie Kaczkowskiego,

czy rczy za swoici ludzi we Lwowie, ,.e t spraw przeprowadz

porzdnie i e jej znowu nie uyj jako rodka agitacyi", odpowie-

dzia wymijajco. W obec tego Ivaczkowski prosi Smarzewskiego o wy-

powiedzenie swego zdania, czy ma przyjectia do Lwowa, czy nie.

Z nastpnego listu Kaczkowskiego do Smarzewskiego, z dnia

18 listopada 1864 r., wynika, e zarówno Smarzewski, jak i inni,

o rad pytani, nie zalecali tej podróy do Lwowa : Smarzewski

nawet by zdania, e naley da pokój tej sprawie, na co znów

Kaczkowsk si nie zgadza i postanowi „nie da spokoju i mor-

dowa koniecznie dalej tych Panów, aeby co z tem zrobili'".

Byy te rozmaite projekty, a przedewszystkiem ten, by

spraw poruszy w polskich dziennikach emigracyjnych i wywo-

a polemik. I rzeczywicie, dnia 11 grudnia 1864 r. ukaza si

w „Wytrwaoci", nr. 9, organie Ezdu Nar., artyku, który oma-

wiajc spraw Kaczkowskiego i wyrok, wydany we Lwowie, a ska-

sowany przez warszawski Ezd Narodowy, ca win za przewle-

kanie i nierozstrzygnicie tej sprawy w Paryu zwala na Przybyl-

skiego i ks. Adama Sapieh, „którzy skadajc jeden drugiemu,

a nastpnie dzisiejszemu Reprezentantowi Penomocnikowi Rzdu
Narodowego powierzon im wadz", powinni byli zoy take

„podstawy i instrukcye. mogce posuy do nowego podniesienia

te] sprawy i odbycia formalnego sdu". „Wida jednake — za-

znacza „Wytrwao", — i spraw chciano puci w niepami,

gdy oprócz reskryptu Rzdu Narodowego (kasujcego wyrok lwow-

ski), nic wicej nie zoono, tak, e dzisiejszy Reprezentant Rzdu
(Kurzyna), mimo naj usilniej szych p. Kaczkowskiego nalega i naj-

lepszej chci z swej strony, by zmuszony pozostawi spraw do

rozsdzenia na miejscu, za p. Kaczkowskiemu dorczy tylko kasu-

jcy wyrok lwowski reskrypt Rzdu Narodowego w oryginale i na

mocy tego reskryptu wyda pasport. dozwalajcy powrotu do kraju."
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„Pasport" ten, wydany na papierze zestampili; „Reprezen-

tant Penomocnik Rzdu Narodowego" brzmi:

„Pary, d. 6 grudnia 1864.

„Na mocy dekretu Rzdu Narodowego z dnia 5 lipca 1864,^

jako te z uwagi na reskrypt tego Rzdu z dnia 29 lutego b. r.

dozwala si niniejszem Ob. Zygmuntowi Kaczkowskiemu
powrót wolny do kraju, z zastrzeeniem, aeby si stawi na pierw-

sze zawezwanie wadz narodowych do procesu, reskryptem wyej
])owoanym z dnia 29 listopada (sic!) 1864 zarzdzonego.

Piecz Reprezentanta Rzdu Nar. i podpis: J. Kursyna." ^)

Artyku „Wytrwaoci" nie zupenie dogodzi Kaczkowskiemu.

„Nie jest on taki — pisze do Seweryna Smarzewskiego ^), — ja-

kiegobym sobie yczy, bo kwestyi radykalnie nie rozstrzyga, ale

zawsze ogasza: I-o. e wyrok lwowski zosta skasowany, o czem

nie kady wiedzia, a niejeden wiedzie nie chcia, — a 2-o, e
jeeli Sd nie zosta zwoany, to nie z mojej winy, tylko z winy

tych wadz, którym to zrobi nakazano. Nakoniec konstatuje, e
wolno mi jest legalnie powróci do kraju. Zawsze to tedy jest

co — zawsze to jest dla ludzi dobrej wiary zakoczenie tej sprawy

takie, jakie w tych warunkach byo moebne, — a dla ludzi zej

wiary jest przynajmniej dowodem, i wyrok lwowski zosta skaso-

wany i e ja robiem wszystko z mej strony, aby sprawa ta zo-

staa radykalnie zaatwiona."

Kaczkowski postara si te o to, e ten numer „Wytrwao-

ci" przesano w licznych egzemplarzach do Galicyi, — sprawy

jednak nie uwaa za skoczon. „Zawsze jeszcze ta nieszczliwa

sprawa moja mnie najwicej zajmuje" — pisze do Smarzewskiego

d. 28 grudnia^), — a nie moga nawet przesta go zajmowa, al-

bowiem artyku „Wytrwaoci" wywoa polemik. W odpowiedzi

na zaczepk „Wytrwaoci", wymierzon przeciw Przybylskiemu

i Sapiee, wystpi „Gos Wolny" z atakiem na Kurzyn, zarzuca-

jc, e jest bezsensem odsya teraz jak spraw do Wadz kra-

jowych, obecnie nie istniejcych, a zawsze w tej mianowicie spra-

wie o stronniczo podejrzanych. — Polemika ta — jak w dalszym

cigu tego listu zaznacza Kaczkowski — „narobia tu troch zej

krwi, ale dzi pray takiem rozdranieniu i nieukontentowaniu, ja-

kie panuje w emigracyi, niepodobna jest wymódz na nikim dwóch

i

ij Zbiór Bibl. Ossol., Nr. 4820.
-) List z d. 16 grudnia 1864 r. Ze zbiorów T. Smarzewskiego. Ms.

^) Ze zl)iorów Tadeusza Smarzewskiego. Ms.
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sów takich, w którjchby si nie odezwao oskarenie lub podej-

rzywanie kogo drugiego. Mimo to jednak, te wzajemne eierploei

nie obróciy si z adnej strony przeciw nmie. Jest to ju dosy
trzewoci i, e tak powiem, dosy poszanowania dla zasuonej

przeszoci, — a raczej, wielkoci nowe, w ostatniem powstaniu

wyrose, ju do tyla zmalay, a dawne i rzeczywiste zasugi ju
o tyle znów wydobj^y si na wierzci, — e nikt nie mie dawa
wiary oskareniom patriotów wczorajszych przeciwko czowiekowi,

znanemu z patriotyzmu od lat prawie dwudziestu i majcemu jak-

kolwiek podstaw istnienia swego w spoeczestwie. Sommc faite,

artykuy te poruszyy tutaj t skandaliczn historye na nowo i wy-

dobyy za sob tysice plotek, ale zawsze dla mnie jak najkorzy-

stniejsze zrobiy wraenie, bo ogosiy najpierw, e wyrok nie

istnieje, a powtóre, e nawet najczerwiesi w istot winy mojej

nie wierz. Najniechtniejsi nawet, a raczej najzoliwsi, podnoszc

ten fakt, e taki „bialissimus", jak ja, potrafi zniewoli dwa naj-

czerwiesze ogniska do wystpienia za sob, robi uwag: Trzeba

mu przyzna, e mu przynajmniej zrcznoci nie braknie." —
„Zgoa — dodaje wreszcie Kaczkowski — ju nic wicej robi nie

trzeba, bo nic si zrobi nie da. prócz tego, co moe i zrobi po-

winno dalsze zachowanie si moje.-'

Na tem waciwie skoczya si, a raczej „rozlaza si", ta

smutna sprawa.

Echa jej wszake odbijay si jeszcze czas duszy w pole-

mice „ Wytrwaoci •* z pismem, wychodzcem w Bendlikonie, p. t.

„Ojczyzna", które wzio w obron Wacawa Przybylskiego i za-

miecio obszerne jego pismo z usprawiedliwieniem postpowania

w sprawie Kaczkowskiego. Polemika ta, prowadzona w ostrych

wyrazach, nie rzuca jednak nowego wiata na sam spraw, która

odtd na czas duszy przycicha, pozostawiajc Kaczkowskiemu

myl swobodniejsz i czas wony do pracy na polu pubicystycznem.

Zaznaczylimy ju powyej, e gony autor powieci Nieczu-

jowskich postanowi na gruncie paryskim przerzuci si stanowczo

na pole dziennikarskie, na którem spodziewa si moralnego,

a zwaszcza materyalnego sukcesu. W listach 'do Seweryna Sina-

rzewskiego 1) zaznacza te, e „egzystency w Paryu ma jakkol-

wiek. Caa literatura i pienidze przeznaczone, a raczej dostpne

dla pisarzy, przeniosy si gównie do dzienników. I{^to ma tu ja-

^) z d. 17 i 18 wrzenia 1864 r. Ze zbiorów Tadeusza Sma-
rzewskiego. Ms.

Zygmunt Kaculiowski i jego czasy. 23
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kiekolwiek relacye. a do tego wada kilkoma jzykami, nie moe
by nigdy o to w kopocie, z czego y bdzie". ,,.Ia — dodaje —
mam roboty dosy, nietylko dla siebie, ale od ezasn do czasu za-

wsze mam jeszcze co do rozdania drugim. Jeelibym si zdecy-

dowa tu zosta, mam stanowisko ju otwarte i kadego czasu do

objcia, na którem bd mia egzysteney moraln bardzo przy-

zwoit i wicej docliodu. nieli koniecznie potrzebuj na ycie.

Przynajmniej wic to mnie nie dociska.'"

Mimo to myla cigle o wystpieniu na polu literackiem \'e

Francyi. W tym celu przygotowywa do druku swego ,. Rozbitka',

cinionego w tom jeden. „Przebi si na wierzch — pisze —
przez ten nawa saw literackich tutejszych, rzecz ledwie podobna,

ale bd próbowa." Wicej jednak sukcesu obiecywali mu Fran-

cuzi, któryci rady zasiga, po opracowaniu francuskiem „Ivobiety

w Polsce", bo. jak mówili, teraz wanie i I\ol)ieta i Polska s
w modzie... Do uskutecznienia jednak tych literackich planów nie

przyszo i w poowie listopada Kaczkowski pojeclia znów do Lon-

dynu, nie tylko w celu agitacyi w swojej sprawie procesowej, ale

i dla przypatrzenia si tamtejszemu dziennikarstwu. Od Nowego

Roku 1865 postanowi te uregulowa swoj prac dziennikarsk.

„Ksiek — pisze do Smarzewskiego ') — niema jeszcze pisa dla

kogo. Cay wiat czyta dzi tylko dzienniki i tylko one pac.
Std mam w tych dniach duo zatrudnienia. Jak si to ureguluje,

bd nieco swobodniejszym. Robot t chc tak urzdzi, jak gdy-

bym tu mia zosta na dugo, ale myl cigle o powrocie, a w ka-

dym razie przynajmniej o przyjedzie do Lwowa na jakie kilka

tygodni. Interesa moje. zostawione przez Rodakowskiego w dzi-

wnych kontumacyach. wymagaj tego koniecznie, inaczej nic nie

wyratuj. Sdz, e moe bd móg przyjecha w lutym."

Tymczasem zacz pisywa korespondencye z Parya do kra-

kowskiego „Czasu", korespondencye zrazu do blade, którym te
z tego powodu Smarzewski, domyliwszy si autora, czyni zarzuty.

W myl Smarzewskiego wskazówek, zacz Kaczkowski pisa mielej,

czy ostrzej. „Spróbowaem — donosi mu — napisa kilka listów ta-

kich, o jakich wspomniae, ale mi ici nie wydrukowali. Winnych
listach w^ykrelaj wiele, agodz wyraenia, a nawet i przymiotni-

kom czasem nie przepuszczaj. Ici ideaem, jak i caego dzienni-

karstwa, jak i caej literatury o))ecnej, jest takt i przyzwoito.

Kto t drog dzisiaj nie idzie, nigdzie nie zajdzie. Taki jest wiek,

M List z d. S a'i'U(liii;i LSn4. Ze zbiorów T. Smarzewskiego. Ms.
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taki duch czasu: reakcja od extrawag:ancyi rewolucyi francuskiej

i literatury romantycznej, która dzi dosza do zupenej bezbarw-

noci, indyferentyzmu, a pod wielu wzgldami nawet do indolencyi.^)

W tych warunkach owo korespondowanie do „Czasu" nie

mogo trwa dugo. Przerwao si ono po pó roku, ju od 1 lipca

1865 r., o czem Kaczkowski doniós Sewerynowi Smarzewskiemu
w licie z 18 lipca, przytaczajc wszake, jako powód zerwania,

trudnoci natury finansowej. „Jaki to zawód dla mnie — skary
si. — który pac gotowemi pienidzmi za komunikacy. bo bie-

ga nie mog za niemi... Dla „Czasu" — dodaje — pisaem daleko

taniej, ni dla wszystkich innych i posyaem im mnóstwo komu-
nikacyi takich, za które „Independance" i „Kolnische Zeitung'- bar-

dzo drogo pac."
Oprócz do „Czasu" pisywa wówczas Kaczkowski take do

„Gazety Polskiej" w Warszawie i do wiedeskiego dziennika „Die

Debatte". ,. Prócz tego — donosi Smarzewskiemu — mam jeszcze

kilka dzienników, do których tylko wtedy pisze, kiedy mam jak
lepsz wiadomo, a oprócz tego listy polityczne sytuacyjne i feuille-

tony. Mam z tego pieninie wicej, ni potrzebuj na ycie."

Stosunek jednak z owym dziennikiem wiedeskim take niebawem
przerwany zosta i take z powodów materyalnych. Pomimo tego

Kaczkowski nie traci otuchy. „Mnie zreszt teraz — pisa — za-

czynaj si tutaj otwiera realne widoki, — yjc w koach dzien-

nikarskich i korespondenckich, które tu maj pewne znaczenie,

doprowadziem do tego, e jestem ju znany i uwaany. Mam ju
tedy propozycyi bez koca. Ale zachowuj si wzgldem nich we-

iiug mojej starej metody: albo co, albo nic, i propozycye takie,

któreby mi mogy przynosi po par, a czasem i po kilkaset fran-

ków miesicznie, z góry odrzucam, chocia nieraz duo mnie to

kosztuje. Ale inaczej nie mona, jeeli si chce co lepszego osi-

gn. To te teraz chce mi ju Taski swoj spók odstpi.
Taski, dawny redaktor w „Journal des Debats" 2), od czasu, jak

wystpi z Debatów. a wszed w osobiste stosunki z Orleanami

i Eotszyldami, zrobi na korespondencyacli majtek i znaczny ma-
jtek, bo ma dzi z samych kapitaów przeszo 40.000 dochodu.

^) List do Seweryna Smarzewskiego z dnia 18 lutego 1865 r.

Ze zbiorów Tadeusza Sinarzewskiego. Ms.
^) Józef Taski, publicysta francuski; za. modu jirzed i-. 1831

.suy w wojsku polskiera, póniej kapitan w legii zagranicznej w su-
bie francuskiej i hiszpaskiej. Wyda wiele broszur poUtycznych
w jzyku francuskim oraz wiksze dzieo o stosunkach w Hiszpanii.

23*
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Teraz zestarzawszy si i majc dosy zajcia w innych i^ierimkach,

oddaby to darmo, czego sprzeda nie moe, byle znalaz' kogo,,

któryby tego nie obróci na jego szkod i przy którymby móg,
e tak powiem, jeszcze bicze krci dla siebie. Prócz tego zaoony
zosta temi czasy nowy dziennik w Londynie, który si tutaj ju
teraz na ranie opiera, — a który rozszerzywszy swe przedsibior-

stwo, bdzie mia tutaj tak do obsadzenia pozycy, jak ma
0"Meara z ramienia .,Times"a" w Paryu, a Russel we Woszech.

Wszystko to s przedsibiorstwa, które obracaj milionami i któ-

rych penomocnicy maj nietylko pieninie korzystn, ale i poli-

tyczn pozycy... Ale nie atwo o to dla kadego, a jeszcze da-

leko trndiiiej dla Polaka... ]S^ie prdko te takie rzeczy si robi.

Ale nie majc nic lepszego do czynienia, có szkodzi próbowa?

Nie smakuje mi to wszystko do najwyszego stopnia : wolabym
w Polsce mieszka pod dachem, nieli tutaj w salonach, — ale

jeeli nie bdzie mona tak wróci do Polski, jak trzeba, to zawsze

dobrze urzdzi si tak za granic, aeby nie mieszka pod dachem."

Prowadzi tymczasem ycie — jak si sam przed Smarzew-

skim uala — „nadzwyczajnie jednostajne i nudne". Najbliej y
z Choskim '), z Zygmuntem Jordanem i jeszcze kilkoma tylko

Polakami tego rodzaju, ..bo to jest inteligencya, która i w czasie

reakeyi nie gupieje''. „Na tamtej stronie wody — pisze — bywam
bardzo rzadko, bo to daleko — ale u mnie bywa tego duo i wszy-

stko, co lepsi : ale lepiej, zaprawd, by nie widywa tych ludzi,

takie to wszystko martwe i takie bezmylne... Do powiedzie —
dodaje, — e z caej tylotysicznej emigracyi, w której znajduje si
tylu Czonków Ezdu Nar. i komisarzy, tylu pukowników i jene-

raów, dotychczas jeszcze ani jeden nie dosta takiego miejsca,

na którem pracuje si gow. Najlepsze miejsce dosta Eóycki

przy kolei, za 1500 franków rocznie — i kopiuje regestra."

Echa skandalicznego procesu lwowskiego tymczasem cichy.

„Ju nie bij teraz w ten proces o zdrad kraju — pisze w jednym

licie do Seweryna Smarzewskiego, — tylko wywlekaj a raczej

przyczepiaj do mnie rozmaite anegdoty z przeszoci. Gupstwo
to wszystko — nic mnie to nie szkodzi, dopóki siedz cicho i w cia-

snych obracam si koach. Lecz gdybym gow wystawi wyej
i tu chciabym si przebi, co moe spróbuj, to kto wie, czy

przebrn przez te sieci i zastawki, bo to zasnute bardzo wysoko,

a niemasz rodka, któregoby nie uyto tajemnie."

') Choski Henryk, pnblir-ysta ekonoiuif^zny. Nntnralizowa si we
Francyi : w l'aryu ziijmowal' jiosadr w inini^rorstwie liaiidlu i iclnictwn.
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W obec tego zastpu nieprzyjació napada go chwilami roz-

pacz.

„Przychodzi mi na myl — pisze — usun si cakiem z oczu

tym ludziom, zrzuci z siebie frak i rkawiczki, ubra si w chop-

sk sukman i zamkn si z ksikami i z samym sob w jakim

iywym grobie na zawsze."

A przecie ani si, ani odwagi jeszcze mu nie braknie.

„Morduj si z tym milionow^ym zastpem bez odetchnienia

i dwigam ten ciar olbrzymi sam jeden na swoich barkach. Jak

Dant za ycia przechodz przez pieko i jeszcze si ani na chwil

nogi nie zachwiay podemn. Gdzieby tysice ju byy upady, ja

stoj — i jeszcze tu i ówdzie zwyciam."

I znowu ogarnia go zniechcenie:

„Ale czego ja si dobij? — pyta. — Prdzej lub póniej

W' tych drobnostkowych w^alkach musz si zetrze. Przynajmniej

bi si musz do mierci, — a im skuteczniej si bi bd dla

«iebie, tem wicej bd mia przeciwników i kto wie. azali ich

kiedy choby pod koniec ycia zwyci. Ustpiwszy za z tej po-

gaskiej areny, przynajmniej cho spokojnie reszt ycia przeyj,

moe jeszcze niejedn poj^teczn ksik napisz i moe cho
przed grobem powiedz o mnie: e moe bya w nim krew za

gorca, umys niesforny, duch buntowniczy, ale mia zawsze dobr

wiar i w^ol. nie zrobi nikomu nic zego, a co po nim zostao,

to przynioso poytek. Ta myl ju mi si coraz czciej powtarza,

ale tymczasem jeszcze si dalej bi bd, jeszcze obaczymy."

Tak cigle z kracowego zniechcenia wypada w ferwor wo-

jowniczy, a pasowanie si- tego bd co bd niepospolitego umy-

su, w wyjtkowych okolicznociach, stanowi w kadym razie cie-

kawy przedmiot do psychologicznego studyum. Wród tych wahaii

si i niepewnoci marzy nieustannie Kaczkowski o powrocie do

kraju, do Lwowa. W tym celu gotów by nawet do zawarcia kom-

promisu z tym, którego za najbardziej zacitego swego wroga uwa-

ia. z Dobrzaskim.

„Nie mylisz si — pisa do Smarzewskiego, — gdy przy-

puszczasz, e Dobrzaski przeciw mnie nie wystpi. Ja mam na-

wet powody przypuszcza, e, mógby odezwa si za mn." —
Przez zaufanych stara si te zbada sytuacy: „czy warto jest,

aliy Dobrzaski co za inn powiedzia i czy monaby go do tego

skoni bezporednio we Lwowie." — ,.Zlemy zrobili — dodaje —
kochany Sewerynie, emy od razu, podczas mego pobytu we Lwo-

wie, nie rzucili si na t drog. Ze zabi w ródle. Przypomnisz
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sobip, e miaem t myl; miaem i ufno, e si to uda. T^-lko

nie miaem do stanowczoci."

Równoczenie snuje mu si po gowie myl podjcia na nowo

wydawnictwa „Gosu" we Lwowie, lub rozpoczcia wydawania ja-

kiego innego, mniejszego pisma. Z t myl dzieli si ze Sma-

rzewskim. proszc go o rad:

,..Jest tu — pisze — mae gronko ludzi, które mnie namaw^ia.

aebym bez w-zgldu na wszystkie nieprzyjazne okolicznoci wróci

teraz do kraju i podniós „Gos" na nowo. Myl ta w czci swej

materialnej nie byaby moe tak trudn do wykonania, jak si

zdaje nu pierwszy rzut oka. Funduszów na to, po zrobionych

i w kraj 11 i za granic dowiadczeniach, potrzebaby mie daleko-

mniej, i te mogyby si znale; stosunki, jakie mam teraz i tu

i w Anglii i w Niemczech, uatwiyby mnie nadzwyczajnie i mo-

ralne i materialne zadanie, — a przeto mógbym si miao kon-

kurencyi galicyjskich dzienników wcale nie obawia. Zgoa co do

prowadzenia dziennika tak pod wzgldem politycznym, jak ekono-

micznym, bybym teraz pewnym siebie zupenie. Lecz ja si na t
kwesty zapatruj zupenie inaczej, bo zdaje mi si, e trudno
najwiksza leaaby wanie w tern, co tu wszyscy lekcewa, ta

jest w niechciach i uprzedzeniach przeciw mojej osobie. Posta-

wiwszy dziennik tak, jak aden z dzienników galicyjskich dzisiaj

nie stoi, wystpiwszy z tem, z czem aden z nich nie wystpuje,

a coby byo z niewtpliwym poytkiem dla kraju, majc zreszt

jakiekolwiek pióro w rku, a majc do walczenia z osabionymi

na teraz bardzo znacznie przeciwnikami, prdzej lub póniej prze-

bibym si z pewnoci, — przebicie si takie jest zreszt dla mnie

jedyn drog do odzyskania egzystencyi publicznej, — lecz jestem,

zdania, i to przebicie si osobiste jest take trudnoci sam
w sobie, e z ni trudnoci tej, jak jest postawienie codziennego

politycznego dziennika we Lwowie znowu samo w sobie, skumu-

lowa nie mona. Monaby i to zrobi, ale tylko natenczas, gdy-

bym mia swoich kilkadziesit tysicy do dyspozycyi, albo oparcie

na kilkunastu przynajmniej ludziach, majcych w kraju znaczenie,

u czem jednak ani myle nie mona. Mogc za w najlepszym

razie mie tylko tyle, ile koniecznie potrzeba do rozpoczcia, mo-

gaby agitacya, przeciw mnie podniecona, choby nawet i saba,-

duszy mie oddech, nieli moja sia materialna, a z ni i mo-
ralna. Na tak walk pucibym si sam jeden z jakim 'tygodnio-

wym polityczno -literackim, a w gruncie krytycznym dziennikiem,

o którym mi si co marzy: ale i to, pomimo licznej zachty^

1



aebyiij gos zabra, jeszcze na dzisiaj nie jest dla mnie kwesty.

W kadym jednake razie wielk mi zrobisz przysug, jeeli mi

co a propos tyci myli, rozumie si. bez ogródki, napiszesz." ^j

Wszystkie te plany i projekty nie przyszy do skutku i Kacz-

kowski pozosta na bruku paryskim, targany od czasu do czasu

odnawitijeeini sie jeszcze cigle echami lwowskiego procesu.

W pocztkacti r. 1866 postanowi co stanowczego przedsi-

wzi, „przyoy — jak si w licie z d. 9 stycznia do Seweryna

Smarzewskiego wyrazi — jak ostatni piecz na t spraw,

która go wyrzucia z kolei prac. zaj, myli, a nawet i z kraju".

„Bardzo liczne gosy — pisze — i std i z kraju upomniay si,

abym wystpi publicznie. Niektórzy najlepsi przyjaciele owiad-

czyli mi otwarcie : Zrobie wszystko, co by powinien, ale nikt

o tem nie wie. Nieclietni wiedzie nie chc. Milczae dotd z szla-

chetnych pobudek : nie chciae nikogo kompromitowa. Ale teraz

(w obec ogoszonej amnestyij wzgldy te ustay. Trzeba wystpi.

Nawet nieprzyjaciele mówi: Jeeli niewinny, czemu si nie broni?

Na te argumenty nie l)yo co powiedzie. Zaraz wic po wydaniu

amnestyi zasiadem do biura i napisaem obszern broszur, pra-

wie ksik ^j, w której nietylko ten proces, ale cae moje dzia-

anie publiczne od r. 1860—1863 opisuj szczegóowo. Wgld
w akta Ezdu Nar. i Wadz Nar., który mi uatwili sami intere-

sowani w tej sprawie, przekona mnie jeszcze raz i, na teraz ju
dowodnie, e proces ten w gównej istocie swojej by prostym

skutkiem tej walki, jak oddawna prowadzono ze lawowa przeciwko

Sapiee i ranie, — a o której osobliwsz3a*h i niesychanych do-

wiedziaem si rzeczy. I w tej ksice jeszcze nie mog ich wszy-

stkich wypowiedzie, bo komunikowano mi je tylko pod tym wa-

runkiem; ale mog przynajmniej na pewnych podstawach opowie-

dzie gówny bieg rzeczy. lisika ta jest naturalnie smutn osta-

tecznoci. Rozbieram si w niej do naga. Nie mog pociga do

odpowiedzialnoci Xów i Ypsylonów, wic wszyscy, którzy urz-

dowy udzia wzili w tej sprawie, s wymienieni nom et prenom.

Ich czynnoci rozoone w caej nago^ci na stole. Niekompetencya

^) Wszystkie powysze szczegóy wzite z listów Z. Kaczkow-

skiego do Seweryna Smarzewskiego z 26'' stycznia, 18 lutego, 6 maja,

27 czerwca,' 18 lipca, 28 lipca, 31 sierpnia i 1 ATizcnia 1865 r.

Ze zbiorów Tadeusza Smarzewskiego. Ms.

-) „Eewolucyjne sdy i wyroki". Ezecz osobista, przeistawiona

przez Zygmunta Kaczkowskiego. Pary i Wiede 1866. Nakadem
autora, str. 87.
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sdu dowiedziona ogóowo i osobicie. Sapieha rozdarty na par
kawaków. Rodakowski na szmatki. Stronnictwo czerwone wrzu-

cone w kloak, ostatni Komitet galicyjski zmasakrowany. — a co

najgorsza, to to, e same wypadki przedstawiaj to stronnictwo,

które jeszcze w ostatnich czasach nazywao si biaem, bez poró-

wnania brudniejszem od tych, którzy sami tego zaprzeczy nie

mog. e siedzieli w kauy."
Tak si to widocznie piszcemu zdawao. Dzi jednak czyta-

jc t broszur, trudno dopatrze owego rozmachu w ..masakrowa-

niu", „darciu na kawaki i szmatki". Przewaa owszem spokój

i pewna wstrzemiliwo, jakby niedomówienie. Kaczkowski zre-

szt sam przyznaje w dalszym cigu tego listu, e „ksik t pi-

sa z jak najwiksz ogldnoci i z jak najwikszym spokojem",

e „wyrzuci z niej wszystko, co nie jest niezbdnie potrzebnem".

„Ale mimo to — dodaje — jeszcze dosy zostao, bo, jak mówi

Guizot. niemasz nic brutalniejszego, jak fakta. Caa ta rzecz ma
na sobie charakter apelacyi od sdów zaocznych i tajnych, odby-

tych w czasach agitacyi politycznej, do jawnej i spokojnej opinii

w czasie spokojnym." "

Xie udzi si jednak i nie oczekiwa orzeczenia tej opinii;

wiedzia, e o broszurze tej „wszyscy mówi bd niezmiernie

wiele, ale nikt nic nie zrobi". To jednak przekonanie nie powstrzy-

muje go wcale, chce nareszcie spraw wyjani, ,.chce raz z tern

skoczy i uzyska wasne uspokojenie". „Bd wiedzia — dodaje,

—

co mam zrobi z sob, czy pisa dalej i pracowa dla swego kraju,

czy przesiedli si cakiem i szuka sobie gdzieindziej oparcia.

Na egzystency tak. aby by obcym pomidzy swoimi, zgodzi si

niepodobna nikomu, a tern mniej jeszcze takiemu, który moe by
atwo uznanym za swego pomidzy obcymi, o co mi tutaj nie

trudno."

W kilka dni po napisaniu tego listu wyjecha Kaczkowski

do Wiednia, aby tam wyda ow broszur. Wysza te ona istotnie

w Wiedniu, w drukarni XX. Mechitarystów. W stolicy naddunaj-

skiej zabawi czas duszy tak w interesie wydawnictwa swej ksi-

ki, jak te \\ interesach dziennikarskich. „Uoyy si tu (w Pa-

ryu) — pisze — rozmaite dziennikarskie projekty, któreby mogy
by przeprowadzone w Wiedniu, a na które ju s p¥zygotowane

fundusze: idzie tylko o to, aeby kto miejscowo i jzyk dobrze

znajcy, wyrozumia na gruncie,, czy s do przeprowadzenia z ko-

rzyci. Wyniknyby std take niejakie poytki dla kraju, o któ-

rym — dodaje z gorycz — ja, jako „zdrajca" mam sobie za obo-
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Avizek. nawet przy kwestyach o chleb codzienny nie zapomina. —
Xa kady tedy wypadek zabawie kilka tygodni w Wiedniu. — lecz

jak ksika zostanie wydrukowana, spodziewani si przyjecha do

Lwowa." ^)

W pierwszych dniach kwietnia, po wyjciu broszury, znalaz

sie istotnie Kaczkowski na bruku lwowskim. Mamy przed sob list

jego, pisany we Lwowie d. 5 kwietnia do Smarzewskiego, którego

tam nie zasta. List niedugi i nie zawierajcy, niestety, adnych
szczegóów o wraeniach, doznanych po powrocie do miasta, w któ-

rem przey tyle chwil, nie zawsze „górnych", a najczciej tra-

gicznych. We Lwowie zabawi niedugo, zapewne tylko dla zaa-

twienia najpilniejszych interesów; chcia bowiem wraca w maju

do Parya, a przedtem jeszcze zamierza objecha „kilka miast

wikszych rodkowo -europejskich, aby sobie nabra troch wicej

dzienników", to znaczy zapewne pozawiera umowy o korespon-

dencye polityczne z Parya.

W\sporaina te w tym licie o broszurze swojej, która ju
wysza z pod prasy. „Zdania o niej — pisze — dziwnie s roz-

maite i rozchylone. Od takich, którzy pochwalaj wszystko od po

cztku do koca, a do takich, którzy wszystko potpiaj rycza-

tem, nie wdajc si nawet w szczegóy, znajdziesz wszystkie od-

cienia, moliwe i niemoliwe, a nawet dziwnie niedorzeczne. To

te w ogólnoci to wszystko, co dotd sysz, wcale nie budujce

sprawia na mnie wraenie, bo lubo dzi ludzie sdz inaczej, ni-

eli przed dwoma laty, a nawet s tacy, którzy e.v proprla dili-

gentUi agituj za mn. jednak jak z jednej strony po staremu

nie widz budzcego si naturalnego uczucia obowizku sumienia,

tak z drugiej take po staremu widz nie potpianie tego albo owego

czynu, tej albo owej z moich wad, albo opinii, tylko lep opozy-

cy przeciwko osobie, wypywajc w gruncie rzeczy z bardzo ni-

skich pobudek. To te ja teraz ju tylko — jestem, aeby odpo-

wiada, jeeli mnie kto o co zapyta, — a zreszt sucham i mil-

cz. •'

W kocu tego listu, pisanego, zdaje si, w dawnem mieszka-

niu swojem na Wólce-), pociesza si Kaczkowski, „e od dawnego

czasu adna ksika nie bya tak skwapliwie czytana i nie wpro-

1) List do Seweryna Smarzewskiego z Parya d. 9 stycznia 1866.

Ze zbiorów Tadeusza Smarzewskiego. Ms.

2) W nagówku listu: Lwów. Wulka t'2h^U.
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wadzia publicznoci w stan takiego kipienia. Niech kipi — jak

ochódnie, moe co przecie zostanie na dnie".^)

Ten przyjazd do Lwowa w pocztkach 1866 roku, oprócz za-

atwienia interesów majtkowych, móg jnie i mia niewtpliwie

inne jeszcze cele. Kaczkowskiemu, jak wiadomo, chodzio o „prze-

bicie si", o odzyskanie pozycyi spoecznej w kraju, . aby nie by
,,obcym midzy swoimi". Takiera trynmfalnem „przebiciem si"

byoby uzyskanie mandatu do Sejmu i Eady Pastwa. Nie mówic
ju o planach poselskich z r. 1860. po dwakro kusi si jeszcze

o to Kaczkowski, a po raz pierwszy wanie w r. 1866. Bo oto.

co czytamy w licie jego do pani Ivsawerowej Liskowej z d. 12

grudnia 1890 r. -): „Badeni, ojciec dzisiejszego Namiestnika, nie-

mao sobie pracy zadawa, aby mnie w Jarosawiu (w r. 1866)

przeprowadzi, a nawet Stefan Zamoyski dla mnie od kandydatury

odstpi, upadlimy jednak przy wyborze, bo nie mielimy popar-

cia ze strony komitetów wyborczych." Upadek ten przypisuje Kacz-

kowski temu. e w komitetach wyborczych panowao przeciw niemu

uprzedzenie. „Powiadano o mnie — pisze, — e mam charakter

zanadto absolutny, a do tego jeszcze i temperament zanadto pory-

wajcy, wic mógbym delegacy tam zaprowadzi, gdzie ona i
nie chce."

Upadek ten musia niew-tpliwie Kaczkowskiego zabole, to

te niedugo zabawi we Lwowie, a ju w" pierwszych dniach maja

by w Wenecyi. wybiera si nastpnie do Florencyi i na audyen-

(•y do króla woskiego, nastpnie do Ezymu i ^larsylii. Wszdzie

tam chcia bada stosunki polityczne i finansowe. Niewtpliwe

powodzenie, uzyskane na polu dziennikarskiem, pobudzio yw
zawsze ambicy Kaczkowskiego' Pocz marzy o uzyskaniu zna-

••zcej i znacznej pozycyi w wiecie dyplomatycznym za granic,

straciwszy nadziej, przynajmniej na razie, zdobycia stanowiska

w kraju.

Ze spraw swego procesu lwowskiego mia nareszcie spokój,

a nietylko spokój, lecz nawet pewnego rodzaju zadouczynienie,

jakie mu sprawi list. otrzymany w chwili, gdy koczy pisanie

swej broszury, od b. Penomocnego Komisarza Ezdu Nar., abo-
klickiego, rectc Wadysawa Majewskiego. Z listu tego, w\ydrukowa-

nego w caoci przy kocu broszury ^), podajemy najwaniejsze

^) Ze zbiorów Tadeusza Smarzewskiego. Ms.

-) ^Is. Bibl. Ossoliskich.

3) str. 82, 83.
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we wasnem sumieniu" t spraw Kaczkowskiego. Wyrok lwowski

zapad wikszoci trzech gosów przeciw dwom, lecz w tej wi-
kszoci r>y gos Naczelnika Okrgu lwowskiego, który jednak sam

przyznawa, e dowody po przejrzeniu nie zdaway mu si dosta-

tecznymi i nie by wcale przekonany o winie. .Jeeli skoni si
do zdania dwóch czonków i szal przeway, to uczyni to tylko

„z uwagi na wyjtkowy stan rzeczy", gdzie trudno byo „o oczy-

wiste dowody, a przebaczenie podejrzanemu mogo sprowadzi

ciki cios na ca organizacy narodow. Naczelnik Okrgu lwow-

skiego chcia wic, gosujc za win, „wpyn na usunicie Kacz-

kowskiego z kraju". — .,aden z czonków organizacyi — dodaje

Majewski, — ani sama organizacya w niczeni do ostatnich czasów

pobytu mojego w (lalicyi, to jest do 13 marca 1864, nie byy
skrompromitowanemi. Odyby jednak istotn prawd byo Paskie

przewinienie, cho po usuniciu go z kraju — i zapewne tem wi-
cej — powinnimy byli uczu skutki jego dziaania. .Jednak by-

liiny spokojni do koca."

List swój koczy Komisarz Penomocny temi sowy

:

„Rzd Narodowy ówczenie i ja i cay kraj, mianowicie Kon-

gresówka, bardzo dotkliwie uczulimy to zaskarenie. Nazwisko

bowiem Twoje, Panie, dla prac i zdolnoci Twoich, nie do Ciebie

naley; jest ono wasnoci caego kraju. Tem wicej te ja, tak

go pojmujc, czuj wielki ciar odpowiedzialnoci mojej. Tak go

te czu winni czonkowie sdu owoczesnego, czonkowie Wydziau

i wszyscy uczciwi Obywatele kraju. Koczc, jedn prob miem
pi'zesa dla siebie. Oto, wyhacz mi. Szanowny Panie ! Wyrzu
z serca al i gorycze, jakiemi ono przepenione by musi. A jeli

w yciu przebiega bdziesz myl przesze chwile cierpienia Two-

jego, pamitaj, w jakim czasie bylimy i jak mio sprawy i obawa

o jej powodzenie musiay nas robi draliwymi i podejrzliwymi."

Nie wszyscy jednak Obywatele kraju i czonkowie Wydziau

powodowali si snad takimi szlachetnymi skrupuami sumienia,

jakie skoniy Penomocnego Komisarza Ezdu Nar. do napisania

powyszego listu. Bo oto w czasie, gdy zdawa si mogo, e
wszelkie echa tej smutnej sprawy zaniky, — w lat 27 póniej —
odezway si one raz jeszcze silnie w cytowanem ju przez nas

„Wydawnictwie Materyaów do historyi Powstania 1863—1864".

W tomie II. ukazay si „Pamitniki" pukownika Strusia, a w nich

rozdzia osobny p. t. „Sprawa Zygmunta Kaczkowskiego". W tomie

III. za ogoszono „Dokumenty dotyczce sprawy Z. Kaczkowskiego".
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Ezeez. zaiste, dziwna, prawie nie do wiary, e „dokumenty"

te, które miay suy za substrat nowego procesu w Paryu,

a których podówczas rzekomo odszuka nie mona byo, znalazy tu

pomieszczenie w caoci, aby snad raz jeszcze pognbi czowieka,

którego przed laty zmuszono do opuszczenia kraju!

atwo zrozumie, jak bolesne wraenie to wznowienie pro-

cesu lwowskiego musiao wywrze na Kaczkowskim. Zakrzepa rana

pocza na nowo si krwawi w piersiach ju podówczas sze-
dziesit kilkoletniego starca.

Aby ten przedmiot cakowicie ju wyczerpa i nie potrzebo-

wa powraca do póniej, musimy przeskoczy lat 27 i pTzery-

wajnc na razie dalsze dzieje „banity" za granic, pokrótce przy-

najmniej przedstawi ten zgoa nieprzewidywanj'^ epizod.

Jak krwawo dotkn ten nowy atak Kaczkowskiego, wynika

z listu, pisanego do pani Jadwigi Liskowej z dnia 12 grudnia

1890 r. 1):

„Wyznaj otwarcie — pisze on, — e brutalny napad „Wy-

dawnictwa Materyaów do Historyi Powstania 1863—1864" bardzo

gboko mnie dotkn, — sprawi on mi niemao nocy bezsennych

i do dzi dnia go nie strawiem.'-

Prof. dr. Ksawery Liske, ze zwyk sol)ie szlacietnoci

uczu i temperamentu, owiadczy te natycimiast gotowo wy-

stpienia Av obronie Kaczkowskiego, za co mu tene skada podzi-

kowania w licie z d. 21 grudnia 1890 r. '''). Stano na tem, e
..Kwartalnik Historyczny- wydrukuje odpowied Kaczkowskiego,

której redakcya „Wydawnictwa" odmówia miejsca, a zarazem

ogosi to. co „w imi prawdy" sam prof. Liske uzna za stosowne

napisa.

Przy tej sposobnoci wywizaa si obszerna korespondencya

pomidzy Kaczkowskim a Zygmuntem Mików skim (T. T. Jeem),

który dajc wyraz swemu oburzeniu na t niespodziewan napa,
podawa rozmaite projekty reagowania na ni. a nawet wystpi
z odezw do „Kó literacko -artystycznych" we Lwowie i Krako-

wie, z wezwaniem, by one wziy t spraw w rce, zoyy sd
i wyday orzeczenie. Kaczkowski, odmawiajc wszelkiej kompeten-

cyi tym „Koom'- do podejmowania tej spra^An i skadania jakiego-

kolwiek sdu, by bardzo, z tych odezw Jea niezadowolony i da
mu to uczu, jakkolwiek by mu wdziczny za przyjacielskie zain-

^) Ze zbiorów w Bibliotece Ossoliskich, Nr. 4985. Ms.

2) Tame.
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terosowanie si t spraw. Natomiast prosi prof. Liske'go. by do

jego „Odpowiedzi" doda „od siebie rzut oija na cao tej sprawy

i na warto ogoszonyci dokumentów, ze swoim wasnorcznym
podpisem. To bdzie miao daleko wicej wartoci, nieli jakiekol-

wiek manifestacye Kó artystyczno - literackich. " ^)

Prof. Liske uczyni zado probie. Na ou mierci skreli

wasnorcznie artyku p. t. „W imi prawdy"; który ukaza si

w zeszycie drugim „Kwartalnika Historycznego" z r. 1891. Zeszyt

ten wyszed ju w aobnych obwódkach, zasuony bowiem ))ro-

fesor, z wielk dla nauki polskiej szkod, zgasi dnia 27 lutego.

Artyku ten, to jakby gos zagrobowy szlachetnej, oburzonej ludzk,

niesprawiedliwoci, duszy; powtarzamy go za „Kwartalnikiem"

niemal w caoci, jako wiadectwo nieuprzedzone, tchnce poczu-

ciem sprawiedliwoci, jako pierwszorzdnej wagi dokument.

Po krótkim wstpie, z oznaczeniem tomów i stronic „Wyda-

wnictwa materyaów", w których sprawa Z. Kaczkowskiego na

nowe poruszon zostaa, pisze . p. Liske:

.,Po ukazaniu si tomu II. („Wydawnictwa materyaów")

przesa p. Z. Kaczkowski na rce jednego ze swych znajomych

we Lwowie '') obron swoj, spokojnie i zwile napisan, z pro-

b, aeby j wraz z zawartymi w niej autentycznymi dokumen-

tami Komitet redakcyjny tego wydawnictwa w. najbliszym tomie

umieci. Komitet ten stanowczo odmówi, owiadczajc, e obrony

nie wydrukuje, bo w polemik si nie bawi. Zasada: audlatur et

(litera pars dla Komitetu redakcyjnego znaczenia nie miaa, o))wi-

nionemu nie pozwolono si broni, powtórzya si przeto scena

z r. 1863. Pan Z. K. móg na podstawie znanego paragrafu pra-

sowego prawa zmusi Komitet do umieszczenia jego odpowiedzi,

obra jednak inn drog, zwracajc si do Eedakcyi „Kwartalnika

Historycznego", jako tej, która ju poprzednio umiecia recenzye

tego wydawnictwa, z prob, aeby ona zechciaa ogosi w a-

mach swych jego obron; równoczenie za przesa jej orygi-

nay dokumentów, na które si w obronie swej po-

wouje, przeznaczajc je do archiwum To w. His tor.

Redakcja „Kwartalnika Historycznego" bya gotowa niebawem

zado uczyni yczeniu p. Z. K., chodzi jej bowiem o wyjanienie

tego faktu historycznego, jak kadego innego. Tymczasem jednak

ukaza si tom III. „Wydawnictwa", a w nim powtórzono doku-

1) List z d. 24 stycznia 1891 r. Tame. Ms.

-) prof. dr. Liifiwika P^irikla.
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menta z tomu drugiego, dodajc do nicli nowe. Naleao wiec

w odpowiedzi swej omówi i te dodatkowe zarzuty, co oczywicie

wymagao uzupenienia obrony. Uskuteczniwszy je, przesa p. Z.

Kaczkowski t swoj odpowied Eedaktorowi ,.Kwartalnika Hist.'',

a ten podaje j czytelnikom swym poniej.

Mógbym na tern skoczy, uwaam sobie jednak za obowi-

zek wypowiedzie cho w kilku sowach zdanie moje o smutnej

tej sprawie. Nie potrzebuj przytem zarcza, e sd mój opieram

na starannem przestudyowaniu wszystkiego tego, co w sprawie tej

pisano, czy ze strony }). Z. K. i jego przyjació, czy za ze strony

jego przeciwników. Jako historyk z zawodu za dyem przez cae

ycie do bezwzgldnej praw'dy w badaniach moich, jako czowiek,

stojcy ju jedn nog w grobie, tem bardziej jedynie tylko pra-

wd kierowa si mog. chc i bd, a adne inne wzgldy na mnie

wpywa nie mog. Tem nieparcyalniej te uiog w sprawie tej si

odzyw'a, poniewa z p. Z. K. nie cz mnie ani wspólne zapa-

trywania polityczne, jeeli ich wyrazem ze strony p. Z. K. jest

„Teka Nieczui". poaowania godny wynik nieznajomoci spraw

krajowych, ani stosunki osobiste, znam go bowiem tylko z kores-

pondencyi. Wypowiadam wic zdanie moje w tej przykrej sprawie

tak. jakbym je wygasza przed sdem pod przysig.
Niech czytelników naszych nie dziwi uroczysty ton, w którym

przemawiam: chodzi tu jednak o rzecz tak wan, jak cze i ho-

nor czowieka, a sprawy takiej nie mona traktowa w usposobie-

niu innem, jak nader powanem. — Zdaniem mojem przeto nie

móg Komitet redakcyjny wywiadczy p. Z. K. wikszej przysugi,

jak ogaszajc w ,. Wydawnictwie" dokumenta, majce .si odnosi

do sprawy jego. Dotd przewana wikszo wyksztaconej naszej

publicznoci syszaa co tam' o smutnym tym epizodzie z powsta-

nia; nikt jednak prawie nie zna dokadnie tej sprawy, nikt nie

siedzia, na czem waciwie sdziowie narodowi lwowscy potpia-

jcy swój werdykt oparli. e za, niestety, przecitna natura ludzka

a za czsto skonna jest uwierzy zemu, anieli dobremu, wic
luimowoli wielu, zreszt z gruntu uczciwych ludzi, dochodzio do

przekonania, e musi by w tem co prawdy, czepia si wic ja-

ki czarny cie imienia czowieka, którego przed powstaniem tak

czczono, tak honorowano, uwaajc go niemal powszechnie za je-

dne z najpierwszych gwiazd pomidzj' pisarzami naszymi, a prócz

tego za osobisto wielce zasuon na polu prac narodowych. Te-

raz po .."Wydawnictwie" kady, kto ma dobr wol. przekona si

moe. na jakich to bahych dowodach oparto potpiajcy wyrok.
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do jak4ego stopnia czcze, sztucznie nacigane, niczeni nieuzasa-

dnione s-v te rzekome dowody. Teraz widzie moemy, z jak to

lekkomylnoci w czadach rewolucyjnych postpuje si w tego

rodzaju sprawach, z jak to poclioi»noci odziera si z czci i sawy
usol)isto wysokiego uzdolnieniu i rzadkiej prticowitoci. wyklu-

czajc j z wasnego spoeczestwa, nie pozwalajc jej pracowa

dla tego spoeczestwa, do którego z prawa natury i wewntrznej

skonnoci naley. Do wyjanienia tej sprawy wic znakomicie si

przyczynia „Wydawnictwo", a p. Strusiowi. pul>likujcemii owe

dokumenta. widocznie o to te jedynie chodzio, jak wynika z wa-
snych sów jego (II., 95). AYród gorczki rewolucyjnej zreszt

takie obdy, jak ów wyrok, wytumaczy si jeszcze dadz, i nie-

zawodnie wszdzie si pojawiay, cho ju wtedy nawet nie zby-

wao p. Z. K. na obrocach takich, jak K. Euprecht, W. Majew-

ski, A. Giller. W, Przybylski, dzi jednak po 27 latacli, mniemam,

nie znalazby si ani jeden prawy, uczciwy sdzia przysigy, któ-

ryby na podstawie takich dowodów clio na cliwil si zawaha,

co powiedzie: winny, czy niewinny. S jednak widocznie takie

nieszczliwe osobistoci, nad którerai ciy jakie fatum, ciga-
jce na nie podejrzenia nieuzasadnione zgoa niczem. — Jest nie-

zawodnie w sprawie tej strona uczuciowa, bo czy moe drzema

spokojnie uczucie na widok takiego bezprawia? Nie z tej strony

jednak chciabym si zapatrywa na ni, bo uczucie samo moe czo-

wieka zaprowadzi na manowce. Mnie rzecz ta zajmowaa i zajmuje

przedewszystkiem ze strony krytycznej i liistorycznej, mnie najwicej

fakt ten zajmuje, jako wypadek historyczny, dotd niewyjaniony. —
My. historycy, zwyklimy wypowiada potpiajcy wyrok na jak-

kolwiek osobisto historyczna, mniej lub wicej wybitn, na pod-

stawie dowodów niewzruszonych, dokumentów i zezna wszech-

.stronnie zl>adanych, których autentyczno nie moe ulega naj-

mniejszej wtpliwoci. Tutaj za : al si Boe ! rzecz ta byaby

bardzo mieszn, gdyby z drugiej strony nie chodzio o co ta-

kiego, jak cze czowieka. Wemy n. p. ow synn kartk, na

której znajduje si dziewi liczb, a liczby te oznacza maj na-

zwisko wskazanej przez namiestnika Galicyi osobistoci, t. j. maj
znaczy: Yernehme KacsJcotcsM, i to na podstawie klucza, który

„zakupiono w ministeryum polieyi w "Wiedniu za

2000 zr."; nikt jednak klucza tego nie dodaje, nikt go z oga-

szajcych dokumenta nie widzia. Na takiej podstawie w dziewi-

ciu tych liczbach wszystko wyczyta mona, co si tylko zechce,

a w kadym razie co rozsdniejszego. ni to, co wyczyta rewo-
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lucyjny sd lwowski, to jest owo synne: Yernehme, majce by
czci nazwiska Kaczkowskiego. Jest to prawdziwe curiosum,

które mogo wyj tylko od ludzi, którzy nigdy z szyframi i klu-

czami do nich nie mieli do czynienia. — Przypatrzmy si jeszcze

bliej temu postpowaniu. O autentyczno dokumentów, majcych
stanowi dowód winy oskaronego, nikt zgoa nie pyta, byle by
gdziekolwiek na jakim wistku napisany, ju suy za rzecz auten-

tyczn. Protokoy zezna i posiedze podaje si zgoa bez wszel-

kiej daty (n. p. t. III., str. 280); wyroki Rzdu Nar. raz maj
dat dokadn, kiedy si mówi o nich ogólnikowo i nie przytacza

.w caoci (t. IL, str. lOOj. a potem nie maj adnej daty, kiedy

si je podaje dosownie wedug oryginau (t. III., nr. 227). Pod

takiemi zeznaniami podpisane s nazwiska zgoa nieznane, o któ-

rych nikt nie sysza (n. p. Twardzicki). lub te takie, jak Kruk,

bez wyjanienia czy to pseudonym, czy nazwisko. Najwaniejsze

dokumenta cytuje si: „Ze zbioru prywatnego N. N." i na

tem koniec. — Depesze przejte podobno i szyfrowane podaje si
w tumaczeniu polskieuh a nie w rzekomym niemieckim oryginale

(t. III., str. 278 i nast.), a prócz tego operuje si cigle kluczem,

nie umieszczajc go nigdzie. — Rzdowi kae areopag rewolucyjny

uywa klucza, o którym rzd wie, e znajduje si ju przez prze-

kupstwo w rku wadz narodowych, kae mu wysya depesze

szyfrowane przez rce tych samych urzdników, z których jeden

takie depesze i listy zdradziecko wyda wadzom narodowym. C('i

za naiwno ! Có za potworna niekonsekwencya i brak wszelkiej

cisoci i metody ! — Kae si w^reszcie wierzy czytelnikowi na

proste sowo, jakoby ta i owa depesza odnosia si do sprawy

p. Z. K., kae si — mówi — wierzy, e Namiestnik, kiedy pi-

sze Heubauer, rozumie przez to Z, Kaczkowskiego. Lecz dosy
tych potwornoci ! — Sdz, e krótki mój wywód zakoczy mog
sowami, wzitemi z orzeczenia . p. M. Kabata, a podanemi w ca-

ej rozcigoci przez p. Strusia: „Istota czynu wcale nie znajduje

si w przedoonych aktach i relacyach. i to ani co do osoby,

mianowicie, e zdradzi, ani co do rzeczy, co zdradzi, ani te
istotnych dowodów niema dnycli (t. IL, str. 99)." Kiedy si oskara

czowieka o morderstwo, musiano gdzie takie popeni, tutaj za
potpiaj wybitn osobisto o tak potworn rzecz, jak zdrada,

a nawet istota czynu nie jest skonstatowan. Czy to nie okropne?

A teraz, wypowiedziawszy pokrótce nasze zdanie, oddajemy

gos samemu }). Z. Kaczkowskiemu.

Xawery LisJcc.''
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Odpowiedzi tej Kaczkowskiego nie podajemy, nie zawiera bo-

wiem adnyeli nowych, prócz znanych nam ju, szczegóów.

Staralimy si przedstawi t spraw, o ile byo mona szcze-

góowo, podnoszc to wszystko, co mogo mie w jej ocenieniu

zasadnicze znaczenie; sdzilimy bowiem, e wyjanienie jej do-

kadne, na wiarygodnych dokumentach i gosach powanych oparte,

jest obywatelskim obowizkiem w obec polskiego pisarza,, majcego
na tera polu niezaprzeczone zasugi, a na którego yciu tak cie-

kiem ona zawaya brzemieniem, e nawet w chwili mierci, jakto

póniej obaczymy, ozwaa si w przedzgonnym protecie.

Pozosta nam jeszcze jeden szczegó do wyjanienia, odno-

szcy si do materyalnej sytuacyi Kaczkowskiego, któr wrogowie

jego przedstawi usiowali jako wprost rozpaczliw i uzasadniajc

podejrzenie o popenienie zdrady — za pienidze.

Otó na podstawie wiarygodnych, bo sdowych, dokumentów
z lat 1860— 1861 ^) moemy stwierdzi, e jego ówczesna sytuacya

finansowa nie przedstawiaa si bynajmniej krytycznie. Mia wpra-

wdzie dugi, a raczej duki, jak n. p. za pobrane na wie wiktuay
winien by kupcowi Wolfowi Horowitzowi w Sanoku czy Przemy-

lu 156 zr. i 29 zr. ; to znowu jakiemu Janowi Moskalikowi

42 zr., Fewlowi Selzerowi 525 zr. oraz Ettli Dymowej w Sanoku

take 525 zr. (prawdopodobnie ta sama pretensya, odstpiona

przez Selzera Dymowej), wreszcie Abiszowi Kannerowi z Sanoka

120 zr., która to jednak ostatnia pretensya cakowicie pokryt
bya kwot, nalec si Kaczkowskiemu od skarbu wojskowego

za dostarczone siano, som, owies i t. p. — Pretensye te, wyno-

szce najwyej okoo tysica parset zr., po wikszej czci zgo-

szone i zaskarone zostay ju w tym czasie, gdy Kaczkowski,

W- skutek procesu, wytoczonego redakcyi „Gosu", siedzia w wi-
zieniu i nie móg ich zaatwi.

Jak wiadomo, posiada jeszcze Kaczkowtki wie Berenic
wyn w Sanockiem, obcion nieznacznym stosunkowo dugiem
w Towarzystwie kredytowem ziemskiera, która oczywicie moga
z atwoci pokry owe „duki". — e o dugach swoich Kacz-

kowski pamita, dowodzi list jego, pisany ju z Parya dnia 23

kwietnia 1864 r. do jednego z adwokatów lwowskich, w którym

czytamy

:

^) Udzielonych nam askawie przez p. Franciszka Eawitc- Ga-
wro skieffo.

Z3';iuunt Karz\-owslti i jpg^o CMsy. 24
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..Wyjechawszy niespodzianie ze Lwowa, zostawiem tam co-

kolwiek niepoptaconych rachunków. Wszystkie te pretensye s po

najwikszej czci suszne, tylko niektóre z nich, jak n. p. krawca

Balutowskiego, s cokolwiek przesadzone." ^)

Kaczkowski zapewnia, e te wszystkie pretensye zaspokoi

najdalej do czerwca. Niepol^oi go jednak bardzo sytuaeya Rere-

nicy, któr wydzierawi niejakiemu Wierzbowskiemu. Dzierawca

ten zawiód jego oczekiwania. — rat dzierawnycli nie paci; nie

paci równie rat, nalenych Towarzystwu kredytowemu ziemskiemu

(po 131 zr. pórocznie), z opat podatków take zalega, budynki

i las niszczy i prawie adnych zasiewów nie czyni. — Kaczkow-

ski dzikuje z wylaniem owemu adwokatowi, e wzi te interesa

w swoj opiek i prosi usilnie o rozwizanie kontraktu z Wierz-

bowskim, wyrzucenie go z dzierawy i wytoczenie mu procesu

o zwrot strat i szkód, które oblicza na przeszo 7000 zr.. co uza-

sadnia szczegóowo w osobnej „informacyi", wasnorcznie pisanej,

w której podaje sposoby ratowania Berenicy, gdy Tow. kred.

ziemskie, w skutek niezapacenia 3 rat przez Wierzbowskiego, ju
byo rozpisao licytacy. -)

Dopiero te wówczas sytuaeya staa si krytyczn. „Wtedy

za — pisze Kaczkowski do pani Ksawerowej Liskowej, z Parya,

d. 12 grudnia 1890 r.^), — kiedy, wedug podania tych panów,

za par tysicy guldenów sprzedaem Ojczyzn, miaem przecie

wie, stosunkowo znaczne zapasy ruchomoci nawet we Lwowie

i zgoa adnych dugów. Wie potem posza z dymem, ale kiedy ? —
wtedy, gdy ju byem na emigracyi (1864—1865)."

Jest zreszt rzecz wprost nieprawdopodobn, aby czowiek

takiego hartu i siy woli, który nawet w krytycznej ciwili swego

wyjazdu ze Lwowa, jakto widzielimy, nie traci zaufania we wa-
sne siy, owszem, by przekonania, e da sobie rad na szerokim

wiecie, aby czowiek taki, dla maych duków w Sanoku czy

Przemylu, da si za marne pienidze przekupi. Podejrzenie

takie mogo si chyba wyrodzi w umysach, bardzo stron-

niczo usposobiomch i rozgorczkowanych namitnociami poli-

tycznemi.

Sytuaeya finansowa Kaczkowskiego, jako waciciela Berenicy,

staa si dopiero póniej, ju w czasie jego „banicyi", krytyczn,

1) List ze zbiorów pani H. Dbczaskiej. Ms.

-) ,.Informaeya" ze zbiorów pani Heleny Dbczaskiej. Ms.

^) Zbiór listów w Bibliotece Ossoliskich, Nr. 4985. Ms.
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ale i z niej potrafi si wydoby, a raczej stworzy sobie inn,
znacznie wietniejsz, za granica, gdzie nietylko zdoby znaczny

stosunkowo majtek, lecz i nieraae, jak to w dalszym cigu zoba-

czymy, znaczenie. '

)

') Ju po wydrukowaniu niniejszego rozdziau, otrzymaem od

p. dr. Ludomira Lewandowskiego, adwokata kraj. w Dobczycach, list,

wiadczcy, e Kornel Ujejski, przeczytawszy artykuy, zamieszczone
w „Kwartalniku historycznym", w sprawie procesu Zygmunta Kaczkow-
skiego z "r. 1863. aowa swojego ówczesnego postpowania. Dr. Le-
wandowski pozna poet u jego brata stryjecznego, Zdzisawa Ujejskiego,

w Wygnance. Po przeczytaniu owych artykuów, twórca „Chorau"
przyzna — pisze dr. Lewandowski — „e bra udzia w sdzie, by
jednym z czonków trybunau i gosowa przeciw Kaczkowskiemu, ale

e dzisiaj musi siebie potpi; dziwi si, jak móg wydawa wyrok
potpienia na tak bahych podejrzeniach. Tumaczy si, e wtenczas
wszyscy byli w gorczce i t. d. T ca okoliczno dobrze sobie przy-

pominam i e od samego Kornela U. dopiero dowiedziaem si, e on
by jednym z sdziów, o czem przedtem nie wiedziaem".

To wiadectwo dr. Lewandowskiego, wywoane ustpem niniej-

szej pracy, zamieszczonym w zeszycie styczniowym „Przewodnika", jest

niezmiernie cenne dla pamici zarówno twórcy „Chorau", jak i Zy-

gmunta Kaczkowskiego.

Frsypisek Autora.

24*
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(Z. Kaczkowski w sferach piiblicystjcznjeh, politycznych i dyploma-

tycznych. — Stosunki z Ministrem Stanu hr. Belcredim. — Nominacya
hr. Agenora Gouch owskiego powtórnie Namiestnikiem Galicyi. — Per-

traktacye w tej sprawie i warunki. — Kwestya Sfarszakowska. —
Pamitniki ks. Leona Sapiehy. — Misye dyplomatyczne Kaczkowskiego. —
Wydawnictwo „Morgenpost". — Chwile zniechcenia. — Plany publi-

cystyczne. — Zamiar wydawania dziennika polskiego w Wiedniu. —
Znacznie Kaczkowskiego na polu dziennikarskiem. — Listy jego w tej

sprawie do Smarzewskiego. pene goryczy. — Krytyka literatury wspó-
czesnej. — Ciepa wzmianka o zmarym Szaj nosze. — Przedsibior-

stwa przemysowe. — Naprone stosunki z ks. Adamem Sapieh. —
Pozycya materyalna Kaczkowskiego. — „B^ncine des Prorinces". —
Zamiar kupienia dóbr ziemskich w Galicyi. — Ponowne zabiegi o man-
dat poselski i ponowne niepowodzenie. — Eozgoryczenie z tego po-

wodu. — Nienawi do „Staczyków".— Zjadliwe zdanie o Galicyi.

—

-Usposobienie sfer demokratycznych dla Kaczkowskiego. — Jego zudze-

nia w tym wzgldzie. — „Teka. Nieczui". — Pamtlet ten nie wywo-
uje wraenia. — Przybycie do Lwowa. — Sprawa „Koaifederacyi

Narodu Polskiego". — Powrót do Parya. — Finansowe i przemy-

sowe spekulacye. — Widzenie si z Namiestnikiem Zaleskim w Pa-

ryu. — Projekt amortyzacji Listów zastawnych Towarzystwa kredyto-

wego ziemskiego. — Zygmunt Sarnecki o Kaczkowskim.)

Rozszerzajc cigle swoj dziaalno publicystyczn, nawi-

zawszy stosunki ze wszystkimi niemal wielkimi organami opinii

pnlDlicznej w Europie, zbliy si tern samem Kaczkowski do sfer

politycznych i dyplomatycznych i umia sobie tam pozyska nie-

tylko gos, lecz i wpJywy. Zrcznoci pod tym wzgldem nikt mu
chyba odmówi nie moe.

Wpywy te wzmogy si zwaszcza od chwili, gdy na czele

Rzdu austryackiego stan Ryszard hr. I^elcredi (1865— 1867).
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Stosunki z nim wyjania obszernie Kaczkowski w licie do pani

Jadwigi Liskowej, pisanym z Parya, d. 16 maja 1894 *), z powodu

ustpu we „Wspomnieniach" ks. Leona Sapiehy, podówczas wyda-

nych -). Ustp ten brzmi

:

„Minister Belcredi chcia da Galieyi namiestnika Polaka.

Jedynym Polakiem, majcym zaufanie Cesarza, by hrabia Gou-
<,'howski. na nieao wic i minister zwróci uwag. Bawi on wten-

czas dla zdrowia w Radenie pod Wiedniem. Bardzo mnie zadzi-

wio, gdy dowiedziaem si, e do traktowania z nim uywa mi-

nister Kaczkowskiego Zygmunta, literata, nienajlepszej zaywaj-
cego reputacyi. By on czynnym w r. 1863 w komitetach narodo-

wych. Oskaraj go, nie wiem, czy susznie, e potem denuneyo-

wa biorcych udzia w tych komitetach. Ale e sprytny i ruchliwy,

umia sobie zjedna zaufanie ministra. Z pewnego róda dowie-

dziaem si, róda, któremu to xi Auersperg przyzna, e Kacz-

kowski z ministerstwa spraw zagranicznych pobiera pensy fl, 10.000

rocznie, jako agent policyi tajnej politycznej, a dla lepszego ukry-

cia sw\Ych czynnoci redaguje w Wiedniu dziennik niby opozy-

cyjny."

Byo to jeszcze jedno, ju ostatnie echo przej z r. 1863,

które jednak mocno Kaczkowskiego dotkno. Gdy mu o tem do-

niesiono — a uczynia to stale mu yczliwa pani Jadwiga Li-

skowa. — popieszy wnet, nie znajc jeszcze w caoci tego ustpu,

z nastpujcftm wyjanieniem:

„Wracajc po wydaniu amnestyi w Austryi do kraju, przyje-

chaem dnia 16 stycznia 1866 do Wiednia i tego samego dnia

wieczorem spotkaem w jednym z tamtejszych domów arystokra-

tycznych na herbacie hr. Eyszarda Belcredi ego, który od kilku

miesicy by Ministrem Stanu, a którego znalem osobicie od lat

kilkunastu. Po herbacie wywizaa si pomidzy nami konwersacya

o ówczesnej sytuacyi w Austryi i o tem bardzo trudnem zadaniu,

które Belcredi przyj na siebie, — a w tej konwersacyi powie-

dziaem mu otwarcie, e popeni bd wielki, ogaszajc zawie-

szenie konstytucyi, a teraz popenia bd drugi, kneblujc pras,

albowiem jeeli z tej sytuacyi wyj mona, to sta si to moe
tylko za pomoc rozumnie kierowanej wolnoci druku. Zdanie to

tak go uderzyo, e prosi mnie, abym go nazajutrz wczas rano

') Zbiór w Bibl. Ossoliskich, Nr. 4985. Ms.

-) ,.Leon Xi Sapieha. Wspomnienia (z lat 1803— 1863)'

Lwów, u Altenberga, str. 261.
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w jego biurze oclwiedzi, gdziebyray mogli o tera spokojnie po-

mówi. Ta druga rozmowa nasza trwaa par godzin, a jej rezultat

by taki, i mi si przyzna, e on sam ju na t myl wpada,

aeby prasie cugli popuci, i na tej drodze zdania publicznoci

o przyszej organizacyi Austryi wywoa, ale nie mia dotd od-

wagi z tem zdaniem wystpi, bo ma dwóch ministrów obok sie-

bie, Majlatha i Eszterbazego, którzy niezmiernie s reakcyjni...

Nadto za wszystko sam sobie nie ufa, i znajdzie do argumen-

tów na poparcie swojego zdania, bo z dziaaniem wolnoci druku

w tych krajach, gdzie takowa istnieje, niedostatecznie jest obeznany.

Zaczem zasiedlimy we dwójk do tej roboty i w kilka dni wygo-

towalimy Memorya, dowodzcy koniecznej potrzeby, nie prawnej,

bo ta bya niemoebn, ale faktycznej wolnoci druku, a w par
dni potem propozycya ta zostaa tak przez owych ministrów, jak

przez Cesarza, nawet bez adnego oporu przyjta. Dzienniki zostay

o tem na drodze poufnej zawiadomione, — i atwo si domyle,
jakie zadowolenie ten krok wywoa w caej opinii publicznej wie-

deskiej. Dla mnie za std wynikn ten skutek, i zyskaem

przez to zupene zaufanie Belerediego, a zarazem i tych, którzy

stali obok niego i nad nim, — a przytem, ilee si wkrótce roz-

nioso, z czyjej inicyatywy to postanowienie zostao powzite, zy-

skaem pewn popularno w miecie, a to nawet do tego stopnia,

e ktokolwiek chcia co zaproponowa rzdowi, ten z tem udawa
si do mnie. Musiaem nawet wzi obszerniejsze mieszTcanie w ho-

telu Erzherzog Karl, bo codziennie po kilkanacie, a czasem i po

kilkadziesit osób bywao u mnie. Polacy, którzy take hurmem
cignli si do ranie, byli mi wówczas take, jak sdz, bez wy-

jtku przychylni, przynajmniej nie spostrzegem, aby który z nich

przeciw mnie wystpowa. e i ja nie zapomniaem o kraju, o tem

nie potrzebuj wspomina, ale Avtedy dla Galicyi nic zrobi nie

byo mona, bo wówczas chodzio przedewszystkiem o Wgry,
o którycli rozumiano, e si skromn autonomi dadz uspokoi,

bez Kroacyi, Sawonii i Pogranicza, poczera zamierzano reszt Mo-

narchii na cztery grupy podzieli i na tej drodze wewntrzn ró-

wnowag wytworzy. Deak, z którym w cichoci ukadalimy te

sprawy, nie by dalekim od przyjcia tej kombinacyi. Ciekaw jest

rzecz, e wówczas we wszystkich sferach rzdowych i dyploma-

tycznych wiedeskich tylko jeden xi Gramont, ambasador fran-

cuski zna dokadnie zamiary Wgrów, — jako kiedy mnie je-

dnego dnia (a byo to w lutym) spyta poufnie, bo byem z Parya
dobrze zaakredytowany u niego, co robimy z Deakiem, a jam mu
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powiedzia, com o tein wiedzia', on rzek mi z naciskiem: ^Vous

faites fcmsse roue, Vous aurez maille a portir avec les Hongrok,

ce nest pas avec Dcak, que vous arrweres a mi arrangement, U

fant negocicr avec Andrassy et Lonyay." Tymczasem... przygotowy-

wano wojn w tem rozumieniu, e po wojnie zwyciskiej Wgrzy
jeszcze skromniejszemi koncesyami si zadowol. Dowiedziawszy

si od Belcrediego, e wojna jest postanowiona i e ma by jedno-

czenie prowadzona przeciwko Prusom i przeciw Wlocliom. powie-

dziaem mu otwarcie, jakie przewiduj z niej skutki, lecz wiedzc

tlobrze, e na te rzeczy nie mog wywrze adnego wpywu, a nie

chcc z t gupot nic mie do czynienia. 'Z% kwietnia W3^jetiaem

z Wiednia, naprzód do Wocli, a ztamtd do Franeyi."

Tu nadmieni wypada, e jakto z póniejszego listu Kaczkow-

skiego do pani Liskowej ^) wynika mia on podówczas, przed

wybuchem wojny, misy od Ezdu francuskiego do Ezdu austr.

w kwestyi uniknicia wojny z Wochami. Misya ta si nie powio-

da, a jeeli pomimo to Kaczkowski pojecha jeszcze do Woch, to

uczyni to — jak twierdzi — z wasnej inicyatywy, a raczej z na-

mowy swoich przyjació, stronników pogodzenia si Austryi z Wo-
chami, — lecz od Ezdu adnej do tego misyi nie mia.

.,Po zawieszeniu broni, — ju w lipcu, — pisze dalej Kacz-

kowski w licie z 23 kwietnia, — wróciem do Wiednia i zajem
obok Belcrediego to samo stanowisko, jak przedtem, ale teraz mój

wpyw u niego jeszcze znacznie si wzmocni, raz dlatego, em
dobrze przewidzia skutki tej wojny, a gównie z tego powodu, e
w"tenczas w sprawach rzdojwych panowaa wielka niezaradno.

Ale wtenczas i sytuacya w^ewnetrzna si take cakiem zmienia.

Wgrzy wzili gór stanowczo i byo rzecz widoczn, e trzeba

im bdzie da wszystko co zechc, a za tem poszo, e ju nie

mona byo myle o utworzeniu piciu grup, owszem, w sprawach

rzdowych zacza przewaa idea, i aby stworzy przeciw^wag

przeciwko wielkim i silnym Wgrom, naley zbi reszt krajów

w ciao, ile monoci jednolite. Belcredi nie by zwolennikiem tej

idei w gruncie rzeczy centralistycznej, ale musia si liczy z pr-

dem panujcym w górze i podczas kiedy przed wojn zamierza

da Galicyi autonomi jak najobszerniejsz i zamianowa dla niej

osobnego kanclerza z siedzib w Wiedniu, teraz musia cieni
do skromniejszych rozmiarów swoje idee federalistyczne. Zgoa

^) z Parya, 16 maja 1894. Zbiór listów w Eibl. (ossoliskich.

Nr. 4985. Ms.
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w owej chwili jedyn rzecz, któr mona bjo otrzyma, byo za-

mianowanie Namiestnika Polaka".

Jak Kaczkowski twierdzi w tyra licie, wysuwano rozmaite

kandydatury na to stanowisko, a mianowicie z Krakowa: propono-

wano Henryka Wodzickiego, Adama Potockiego, ks. Wadysawa
Sanguszke i ks. Leona Sapieh; ze Lwowa: ks. Karola Jabonow-

skiego, Ludwika Skrzyskiego, Wadysawa Badeniego i Oktawa

Pietruskiego, Belcredi jednak na te kandydatury sie nie zgodzi.

„Ale w tyme czasie — pisze w dalszym cigu Kaczkowski — za-

cz Dobrzaski agitowa we Lwowie za Gouchowskim. a zarazem

przejechao do mnie kilka osób z rónych sfer ze Lwowa z pro-

pozycy. abym u Belcrediego forytowa Gouch owskiego"

Gdy jednak Kaczkowski uczj^ni t propozycj, Belcredi zrazu

odpowiedzia odmownie, a to z powodu, e pomidzy nim a Gou-

chowskim byy pewne nieporozumienia z czasów, gdy Gouchowski

by Ministrem Stanu, a Belcredi kandydatem na zastpc Namie-

stnika na Morawach. Kaczkowski jednak od swego nie odstpi.

„Sprowadziem — pisze — Gouchowskiego do Wiednia, trzyma-

em go w Wiedniu i w Baden przez dwa miesice, pogodziem go

z Belcredim, Belcredi sam utorowa mu drog do Cesarza, wytar-

gowaem dla niego wszystkie warunki, o które byo bardzo wiele

trudnoci i dostalimy Namiestnika Polaka".

„X. Leon — powiada Kaczkowski — w jednym z póniejszych

listów do pani Liskowej
'J
— niby powiada to samo, ale obraca

rzecz do góry nogami, bo tak j przedstawia, jak gdybym ja ne-

gocyowa t spraw z ramienia Belcrediego, a wic w interesie

Pzdu, podczas kiedy w rzeczywistoci ja j negocyowaem z ra-

mienia Gouchowskiego. forytowanego na Namiestnika przez opini

publiczn, a wic w interesie kraju. — dowodeui za tego jest fakt

znany caemu krajowi, e Gouchowski postawi jako warunek

objcia Namiestnictwa 19 punktów, majcych na celu wzmocnienie

i unarodowienie, w kadym za razie zautomizowanie wadzy kra-

jowej, a ja te wszystkie 19 punktów od Belcrediego otrzymaem.

Owó takie przedstawienie rzeczy jest z prawd niezgodne, a oprócz

tego ma widocznie na celu zaprzeczenie tej usugi, jak wówczas

w sposób jak najbezinteresowniejszy oddaem krajowi".

Zasugi tej nie odmawia mu sam Gouchowski — „bo zaraz

po objciu Namiestnictwa we Lwowie — pisze Kaczkowski -) — przy-

•'.) z 19 maja 1894. Ms.

-) List z 25 kwietnia do p. J. Liskowej. Ms.
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sial mi deputacj z urzdników i obywateli zoon z wyraeniem
podzikowania". „Za te zasugi — dodaje — jakie wtenczas kra-

jowi tak w tej, jak i w innych sprawach oddaem, nigdy od ni-

kogo nic nie daem i nigdy nic nie dostaem".

Wszystkie powysze szczegóy w sprawie nominaeyi hr. Go-

uchowskiego Namiestnikiem, krelone w wiele lat póniej, znaj-

duj zupene potwierdzenie w listach wspóczesnych Kaczkowskiego

do Smarzewskiego Seweryna^}. I tak w licie z dnia 18 sierpnia

1866 pisze Kaczkowski

:

„Nam, mojem zdaniem, nie pozostaje nic innego, jak adnych
]iie stawia programów, tylko korzystajc z tego, emy stanli na

stanowisku lojalnoci, na którem moemy wicej otrzyma, ni
wszyscy inni, bada trzewo istniejce warunki moliwoci i w obr-

bie tj^ch warunków bra, co si wzi da. Na ten program spro-

wadziem Gouchowskiego i przeprowadziem pomidzy nim a hr.

Belcredim porozumienie. Dotychczas obadwa ci panowie rozmawiali

z sob tylko przezemnie, — a dopiero w poniedziaek wraca Gotu-

. chowski z Baden do Wiednia i bdzie ju mówi z Belcredim bez-

porednio i na podstawie spodziewanej nominaeyi na Namiestnika,

która take ju jest z Belcredim zaatwiona."

Pochwa hr. Gouchowskiemu Kaczkowski pray tej sposobno-

^ei nie szczdzi. „Zapatruje si on — powiada — na interesa kraju

równie rozsdnie, jak uczciwie, a w kierunku narodowym idzie

o wiele dalej, nieli w chwili dzisiejszej z nadziej pewnego skutku

i mona." „Stoi na stanowisku — dodaje w innem miejscu —
czysto polskiem i na kadym Jfroku pamita o tem. e go teraz

opinia publiczna powoaa do suby, z której przed ni ma zda
rachunek... Ma przytem ten wielki rozum, i nie decyduje stano-

wczo o rzeczach, którycli nie jest pewnym i umie sucha zdania

ludzi specyalnych — a w swoim zakresie ma nadzwyczajny trafny

pogld i sd i stanowczo i bdzie mia niezawodnie podann
energi."

Podaje te Kaczkowski warunki, pod jakimi hr. Gouchowski

decydowa si obj , stanowisko Namiestnika. Zrazu, na pierwszem

miejscu bya nominacya ICanclerza dla Galicyi z siedzib w Wie-

dniu. Od tego warunku wszake odstpiono, bo jak czytamy w licie

Kaczkowskiego z d. 31 sierpnia 1866 r., w memoryale, zoonym
Belcrediemu przez Gouchowskiego, gównymi warunkami hjly:

1. Zniesienie podziau Galicyi. 2. Oddalenie piciu urzdników na-

ij Ze zbiorów Tad. Smarzewskiego.
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tychmiast, a to : Siimmera, Moscha, Wolfarta. Henna, Englischa.

?). Przyjcie zaproponowa si majcych dalszych takich dymisyj.

4. Wohio dla Gouchowskiego przerzucania urzdników z miejsca

na miejsca. 5. Zniesienie andarmeryi (usunicie wpywów wojsko-

wych od Administracyi). 6. Eeorganizacya wychowania publicznego

i natychmiastowe zorganizowanie ufundowania gimnazyów polskich.

7. Uywanie jzyka polskiego w caej Administracyi wewntrznej.

8. Przeprowadzenie katastru. 9. Przeprowadzenie serwitutów. 10.

Uoenie systematycznego postpowania wzgldem Eusinów, wspól-

nie z Belcr^dim.

„Inne kwestye — pisze Kaczkowski — nie wchodz w obrb

wadzy Namiestnikowskiej, ale bdziemy i o nicli jnowió, jako

o desideratach kraju, i spodziewa si mona, e jakkolwiek utwo-

rz organizacy dla Pastwa, Sejm galicyjski otrzyma zakres dzia-

ania najobszerniejszy, jaki w obrbie nowej konstytiicyi otrzyma

bdzie mona."

Zoenie owego memorandum przez ir. Gouchowskiego, z wa-

runkami przytoczonymi powyej, „l3yo tylko — jak twierdzi Kacz-

kowski — dopenieniem formy, bo te warunki ja ju przed tygo-

dniem umówiem z Belcredim".

Wród tych rokowa, „pomidzy kwestyami przyszoci, które

si wszelako ju dzisiaj omawia i obrabia, jest take — jak donosi

Smarzewskiemu Kaczkowski — kwestya Marszakowska na przy-

sze szeciolecie". — „Gouchowski — pisze dalej, — zapytany

przezemnie, kogoby uwaa za najstosowniejszego na Marszaka,

odpowiedzia' mi, e to jest rzecz, nad któr jeszcze nie myla,
lecz wymieniajc nazwiska, pomidzy pierwszymi Ciebie wymieni."

W dalszym jednak cigu powiada ICaczkowski, e na stano-

wisku Marszaka chcianoby mie kogo z wiekiem nazwiskiem

i wielkim majtkiem i e prawdopodobnie Marszakiem zostanie

Adam Potocki, przyczem rzuca myl, aby Smarzewski zaj stano-

wisko wice-marszaka i zapewnia, e w obu kierunkach, t. j. z je-

dnej strony w obec Belcrediego i innych sfer rzdowych, z drugiej

za' u Gouchowskiego mógby mu utorowa drog. Zapytuje wic
otwarcie i prosi o odpowied, czy Smarzewski „poszedby zgodnie

i chtnie jako wice-marszaeli z Adamem Potockim, jako marsza-

kiem?-' Co odpowiedzia na to Seweryn Smarzewski, nie wiemy

lecz, jak wiadomo, kombinacya ta upada i Marszakiem krajowym

po ustpieniu ks. Leona Sapieliy, zosta nie Adam, lecz Alfred

hr. Potocki.
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Wówczas to take powstaa w giowie Kaczkowskiego myl
objcia „Czasu". „Sprawa ta — pisa — z Kirchmayerem jest pra-

wie uoona, a Ad. Potocki bdzie j, jak sdz, popiera. Ale s
trudnoci godne zastanowienia si. których wcale przed sob nie

taj. Jest ich dwie : -Jedna' ley w mojej niepopularnoci, która

jest tak donona, e moe sama z siebie zabi dziennik. — a druga

w rachunkach, które wykazuj deficyt roczny okoo 5000 tl , a je-

li zechc poprawi redakcy dzieniiika, wynios przynajmniej

15.000 H. Przeciwko pierwszemu zemu mógbym uy tego rodka,

e przejcie dziennika przeprowadzibym bez adnych ogosze
imiennych, a natomiast wlabym w to martwe ciao tyle patrio-

tyzmu, ruchu i ycia, ile tylko mona, aeby czytelników cign.
Nie osiadabym nawet z tego powodu w Krakowie, tylko zorgani-

zowabym na nowo redakcy i pisabym potem z Parya, przyje-

dajc do Krakowa tylko w czasie sejmów lub innych wielkich

okazyi. Imienne zreszt ogoszenie si w roli naczelnego dyrektora

dziennika uwaam dla siebie i bd uwaa dopóty za niestosowne,

dop(')ki mi si zdaje, i w danych okolicznociach mógbym zaj
jakie inne stanowisko, z dziennikarstwem niezgodne. Przeciwko

drugiej trudnoci mógbym uy tego. jak sdz, wcale godziwego

a nawet dla kraju poytecznego rodka, iby Belcredi zabi ,.Kra-

kauer Zeitung" i kaza zamieszcza w „Czasie" inseraty rzdowe

i sdowe, które przynosz dzi midzy 10 a 12.000 fl., a które

Gouchowski, który znowu „Lemberger Zeitung" zabije", mógby
jeszcze pomnoy. Obowizków ztd adnych. Gdyby si rzecz ta

udaa, t. j. gdybym cyfr abonentów tylko o 1000 pomnoy, na

co tem pewniej liczy mona, ilee wielkie europejskie przewroty

oczywicie dopiero si zaczynaj, a w nich na wszelki wypadek

kwestya polska musi wypyn na wierzch, — to monaby mie
z „Czasu" kilkanacie tysicy fl. dochodu. Bardzo jeszcze bd si

zastanawia, nim na to si zdecyduj."

Takie to plany snu Kaczkowski w obec objcia rzdów w (ia-

licyi przez Gouchowskiego i czujc si umocnionym na stanowisku

przy Belcredim. Z ca te stanowczoci pisa do Smarzewskiego

:

„Co za do Belcrediego, to mog Ci z ca pewnoci siebie po-

wiedzie, e w sprawach galicyjskich moje zdanie jest deeydu-

jcem."

Tak byo w r. 1866. Zmienio si to jednak z upadkiem Bel-

crediego w pocztkach nastpnego roku, w którym Kaczkowski

znalaz si znów na bruku paryskim, ale ju z ustalon pozycy.

tak w sprawach publicystycznych, jak i dyplomatycznych.
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Poleiniziijc z owym ustpem we „Wspomnieniach" ks. Leona

Sapiehy, ustpem, który go widocznie mocno zabola. — Kaczkow-

ski, nie znajc jeszcze w caoci jego treci, przyznaje w licie do

pani Jadwigi Liskowej ^), e w latach 1866 do 1878 „mia nieje-

dnokrotnie sposobno interweniowania w sprawach takich, któ-

remi zawiaduje Ministerstwo spraw zagranicznych". „W tych cza-

sach — pisze. — gdziekolwiek czas jaki mieszkaem w Wiedniu,

w Paryu, w Londynie i w Ezymie, yem przewanie w sferach

dyplomatycznych, gdzie miaem zawsze bardzo wielu przyjació, —
std poszo, e w kwestyach takich, które z powodu swej delika-

tnej natury nie mog by zaatwione na drodze urzdowj. pro-

szono mnie nieraz o interwency poufn, bo taka interwencya nic

nie przesdza."

W dalszym cigu tego listu uchyla Kaczkowski nieco rbka
tajemnicy owych interwencyj poufnych. Zaznaczylimy ju powyej,

e w r. 1866 Kaczkowski mia poruczon sobie przez rzd fran-

cuski misy do rzdu austryackiego w kwestyi uniknicia wojny

z Wochami i e po rozbiciu si tej raisyi, z wasnej inicyatywy,

czy te z namowy przyjació, jedzi jeszcze do Woch. — Co do

dalszych takich „interwencyj" pisze Kaczkowski:

„W r. 1871 w czasie rozejmu pomidzy Francy a Prusami,

miaem misy od Thiersa do l^eusta, w kwestyi stosunków Fran-

cyi do Belgii, na co Beust da mi odpowied, któr zawiozem do

Wersalu ; sprawa ta jednak nie pocigna dalszych skutków za

sob. bo Beust ju by podkopany natenczas i nie mia adnego
wpywu. W roku 1875 zaatwiem zatarg pomidzy Wochami
a Austry. który Andrassy przez swoj niezrczno wywoa, —
ale wmieszaem si w t spraw z polecenia króla Wiktora Ema-
nuela, który mnie zna z r. 1864 i 1866, a wreszcie i 1875, kiedy

by w Wiedniu, ale nie z upowanienia Andrassego, z którym zre-

szt od r. 1866 byem na zimno i nie miaem bliszych stosun-

ków. Nie wiem ju. ile razy miaem do czynienia z tego rodzaju

sprawami w Paryu, Wiedniu, w Londynie i w Ezymie, — ...ale

nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek mia jak specyaln

misy od Rzdu austryackiego. Ministerstwo spraw zagranicznych

proponowao mi wprawdzie w latach 1866—1870 rozmaite dyplo-

matyczne posady, ale nie przyjem adnej, bo nigdy nie mogem
si zdecydowa na powicenie mojej niezawisoci karyerze."

O z d. 16 maja 1894. Ms.
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Poznawszy wreszcie w caej osnowie ów ustp ze „Wspo-

mnieli' ks. Leona Sapiehy, Kaczjjowski protestuje jak najbardziej

stanowczo przeciw zawartemu tam twierdzeniu, jakoby by agen-

tem Ministerstwa spraw zagranicznycli i e jakoby wów^czas wy-

dawa pismo w tym celu, aeby zamaskowa swoje polityczne czyn-

noci w duchu przeciwnym.

„X. Leon — pisze — nie powiada, jakie to byo pismo,

i naturalnie, bo gdyby je wymieni, toby si zaraz wyda fasz

jego podania. Otó ja Pani powiem. Kiedy si zanioso na wojn
rossyjsko-tureck, ja i wielu moich przyjació, przewanie cudzo-

ziemców, Wgrów, Turków, Anglików i Francuzów, bo Polacy do-

piero póniej przystpili do tej sprawy, bylimy zdania, e trzeba

Austry wcign w wojn z Rossy, i w tym celu rozpoczlimy

odpowiednie czynnoci. Poniewa za te czynnoci koncentroway

si w AViedniu, wic potrzeba byo do tego mie dziennik, a to

tem bardziej, ilee Andrassy by stanowczo wojnie przeciwny,

a nietylko w Wgrzech, ale i w Wiedniu by w opinii publicznej

do silny prd za obron Tnrcyi i za wojn przeciwko Eossyi.

Ale na dziennik nie byo pienidzy, bo gówni agitatorowie za t
spraw, a mianowicie: Midliat Pasza, Johnston-Butler, hr. Breda,

genera Klapka i inni, dziaali kady na wasn rk i nie byli

zorganizowani, a zatem i kasy nie mieli. PonieWa za ich. schadzki

odbyway si u mnie i wszystkie ich czynnoci opieray si o mnie

i ja poddaem im t my, e trzeba mie dziennik, wic uwaa-

em niejako za mój obowizek t myl wykona i wtedy kupiem

za moje wasne pienidze, chocia dla ostronoci pod cudzem na-

zwiskiem, dziennik „Morgenpost", który dawnemi czasy mia bar-

dzo wielu abonentów, ale wtenczas by znacznie podupad --

i w tym dzienniku atakowaem polityk Andrassego w taki spo-

sób, w jaki go jeszcze aden opozycyjny dziennik nie atakowa,

jako gdyl)y wtenczas, a nawet jeszcze i dzisiaj kto powiedzia,

e ten dziennik by tylko mask jakiej czynnoci Andrasscnm

przychylnej, toby go wszyscy wymieli."

W dalszym cigu tego listu zbija Kaczkowski twierdzenie ks.

Leona, jakoby on pobiera 10.000 f[. z Ministerstwa spraw zagra-

nicznych. „Przecie — powiada — wiedeskiego dziennika nie

mona kupi za trzy grosze („Morgenpost" kosztowaa mnie 27.000

guldenów), a wydawanie takiego codziennego pisma, które si nie

rentuje, kosztuje daleko wicej rocznie nili 10.000 guldenów,

gdyby zatem to, co powiada (ks. LeonJ byo prawd, to wynika-

oby ztd, pni zaliczy /. Li-('»r 38.000 giild. fkancya wynosia 6000-
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wa pensy wynoszc tylko 10 000 guld. To ze strony materyal-

nej tego przedsibiorstwa. Co si tyczy strony moralnej, to prze-

cie byo powszechnie wiadomo, ze do „Morgenpost" pisywali:

Artur Gouchowski. Ludwik Skrzyriski, Seweryn Smarzewski

i wielu innych, a ci wiedzieli z pewnoci, jaki by cel tego pi-

sma, inaczej byliby w niem udziau nie brali"

„Morgenpost" przesza w posiadanie Kaczkowskiego w pierw-

szych miesicach 1877 r. Przesza bez rozgosu, bo Kaczkowski —
jak to wyranie pisze do Agatona Gillera^) — obawia si, by

Polacy nie wymagali bezwzgldnego zastpstwa polityki polskiej.

„Morgenpost" — pisze dalej — ma obecnie tylko 6000 abonentów.

Mogoby to si sta póniej, gdy dojdzie do 20.000 egz. Jest sta-

nowczo przeciw Moskwie, a tem samem za Polsk. Jest to dzien-

nik, jedyny w Wiedniu, zujienie niezawisy, — w opozycyi prze-

ciwko wszystkim Ministrom i Ministerstwom obecnie u steru. Jest

liberalny, ale si nigdy nie stanie federalistycznym, moe prze-

mawia za rozszerzeniem wolnoci Polakom, a nawet — w^ danym

razie — za usamowolnieniem Polski, ale nigdy si nie postawi po

stronie Czechów. Moje osobiste stosunki tu i za granic wystar-

czaj, aby mie wyjtkow^e informacye, jakich aden inny dziennik

nie ma."

W nastpnym licie do Gillera ^) podnosi wielki alarm, z po-

wodu, e „Dziennik Polski" rozgosi, jakoby „Morgenpost" zostaa

zakupiona przez Polaków i staa si organem spraw polskich.

„Sprawio to — pisze — najfatalniejsze wraenie. Napywaj re-

klamacye od abonentów, „Dziennik Polski" piknie si przysuy
sprawie polskiej, o ile ona moga istotnie znale jakiekolwiek po-

parcie w ,.Morgenpost". Ani Czartoryski, ani Czerkawski nie maj
adnej stycznoci z „Morgenpost". To zamach — woa — na ycie

dziennika!-' Zarzdzi natychmiast zaprzeczenie we wszystkich dzien-

nikach wiedeskich. Czuje si tem jednak „kompletnie sparalio-

wany" w popieraniu spraw polskich, i bclzie chyba musia wy-

stpi w kilku artykuach przeciw tym, albo owym tendencyom

polskim, aby podejrzenia wykorzeni. „Lepiej — dodaje — zay
gorzkie lekarstwo i ozdrowie. nili cigle chorowa".

Oprócz tej wzmianki we „Wspomnieniach" ks. Leona Sa-

piehy, jakoby Kaczkowski by agentem tajnej policyi politycznej,

M List z 24 kwietnia 1877. Ze zbiorów rapperswilskieh. Ms.
'') 'L 10 luaja 1877. Tame.
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platiiyin z; Ministerstwa spraw zagTaiiicziiych. równie dotkliwie za-

bolay go sowa o „nieszczególnej reputaeyi'' i o przejciach z r.

1863, zdawao sie, ju zupenie zapomnianych.

„l^odanie X. Leona" — pisze do p. Jadwigi Liskowej — ja-

kobym nie mia dobrej reputaeyi, dowodzi tylko, jak by dla mnie

usposobiony, bo przecie sam dodaje, e w te rzeczy nie wierzy''.

Badajc powody zego usposobienia ks. Leona dla siebie, przyi)0-

mina w tych listach e w r. 1866 mia z nim niemie zajcie,

z powodu budowy kolei ze Lwowa do Tarnopola i do Brod(')w.

Wówczas to Kaczkowski mia interweniowa u Belcrediego i mini-

stra Beckego w sprawie wynagrodzenia Borkowskiego Seweryna,

który wasnym kosztem trasowa te linie, a koncesyi na budow
nie otrzyma. Drugim powodem zego usposobienia ks. Leona Sa-

piehy, miao by to. e ksi by przeciwny kandydaturze hr. Go-

uchowskiego na Namiestnika, energicznie popieranej przez Kacz-

kowskiego.

„Nie wiem zreszt — pisze on — jakie tam jeszcze preten-

sye X. Leon móg mie do mnie, ale to wiem z pewnoci, e
wówczas w owe podejrzenia, rzucone przeciw mnie w r. 1863, nie

wierzy, bo sam mi to mówi. Zreszt, gdyby by wierzy, to byby
mi przecie rki nie poda, a byem z nim przez ca pierwsz

poow r. LS66 w jak najlepszych stosunkach \).

e stosunki te jeszcze póniej byy dobre, wiadczy wasno-

rczny list ks. Leona Sapiehy, do Kaczkowskiego pisany ze Lwowa
dnia 5 lutego 1867 r., w którym zaznaczywszy, e rzdy hr. Bel-

crediego bd „dla nas pamitne", e „byy one pierwsz chwil

swobody, którejmy zakosztowali od 100 lat", e „day nam one

zarazem sposobno odparcia wiecznego zarzutu, i jestemy anar-

chistami, których tylko przemoc w karbach utrzyma mona", e
„zachowa dla niego zawsze wdziczno i powaanie", jako dla

tego, który „by moe na nasze czasy za mao Ministrem, a za-

nadto uczciwym czowiekiem", — tak wyraa prob, do Kacz-

kowskiego skierowan :

„Bliski rodka, przywyky do uwaania, moesz Pan prdzej,

ni kady inny, wiedzie lub przynajmniej wnioskowa o naszej

przyszoci. Bardzo bym by wdziczny, gdyby zechcia mi swoje

zapatrywanie udzieli."

List ten koiiczy ks. Leon „wyrazami prawdziwego szacunku".

*) List do pani Jadwigi Liskowej z d. 24 kwietnia 1894. Ms,
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W obec tego trudno zrozumie, jakie powody skoniy ks. Sa-

piei do zamieszczenia przytoczonego powyej ustpu we „Wspo-

mnieniach" swoici, ustpu, który podraniwszy dawn ran, mo-

cno dotkn Kaczkowskiego. Lecz on. wypisawszy ca sw gorycz

w snistyei listaci do pani Liskowej, postanowi „w te pami-
tnikow spraw nie miesza si zgoa".

Móg te sobie ju w r. 1867 powiedzie, e pomimo spi-

trzonycli trudnoci, pomimo cicej mu cigle na duszy i ciga-

jcej go niemal do grobu „sprawcy z r. 1863". — zdoa „przebi

si" i wypyn ponad zwyky poziom. Uzyska znaczenie publicy-

styczne i w sferach dyplomatycznych wpywy; uzyska nawet ma-

teryalny dobrobyt. Ale to wszystko nie byo snad w stanie zado-

woli pragnie duszy, bd co bd, tuacza. Chwilami napadao

go zniechcenie, które szczególniej odczu po upadku hr. Belcre-

diego, a zatem po upadku wasnego przy nim znaczenia.

„Mnie si nudzi fatalnie — pisa z kocem 1867 r. do Se-

weryna Smarzewskiego ^}. — Cae ycie przyzwyczajony goni ja-

k sta prac do jakiego pewnego celu. osiadem teraz na bruku,

bez pracy i bez celu. Jeszcze w poprzednich latach miaem jak
trosk na gowie, trosk o chleb codzienny i o zapewnienie sobie

przyszoci. Teraz i ta troska mi ju ubya — i znajduj si w po-

oeniu, w którem wcale nie umiem si znale. Za ubogi, aeby

pój midzy kapitalistów, za bogaty, aby by przymuszonym do

jakiejbd pracy, za miody, aby na jakiej bezczynnej peiite e.Kistence

poprzesta, za stary, aeby piewsz lepsz karyer rozpoczyna na

nowo, jestem czem niepodobnem do niczego — i nieraz ju mi

si zdaje, jakobym by w^cale zbytecznym na wiecie. Od czasu,

jak kraj uzna za rzecz stosowna nie da mi miejsca na Sejmie,

choby krzesa poselskie musia obsadza Cywiskimi i Torosiewi-

czarai, zwaywszy wszystkie stosunki i okolicznoci, zawsze miaem
jakie ciemne przeczucie, i trzebaby mi szuka jakiego stano-

wiska poredniego i poredniczcego, bo tylko takie byoby dla

mnie dostpne."

Takiem poredniem i poredniczcem stanowiskiem byoby,

zdaniem Kaczkowskiego, wydawanie dziennika polskiego, jeeli nie

w kraju, to w AYiedniu. Marzy cigle o tem. Jak ju zaznaczy-

limy, chcia w r. 1866 naby „Czas" krakowski od Kirchmajera

O List z cl. 23 grudnia 1867. Ze zbiorów Tadeusza Smarzew-
'kiesko. Ms.
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i ofiarowywa — jak twierdzi w liieie do Agatona Gillera ^) —
50.000 zr., „ale — dodaje — arystokracja, otaczajca go TKirch-

majera), wtenczas nie dopucia do dobicia targu. Póniej, kiedy

..Czas" przeszed w rce Tarnowskiego i Sp., ponowiem ofert, ale

take ini odmówiono. ród tego czasu chciaem wzmocni dzienni-

czek polityczny lwowski, który si znajdowa w rkach Jasiskiego,

Gromana i Smolki i daem im by bOOO guld. na kaiicy -). —
Ale pismo to wkrótce potem upado. Inne usiowania take spe-

zy na niczem. W kocu chciaem zaoy dziennik polski w Wie-

dniu, ale nie mogem znale takich wspólników, którzyby byli

nie wymagali obrony Syllabusa i Encykliki i przyjani z niedobi-

tkami drobnych narodowostek sowiaskich."

() wydawnictwie polskiego dziennika w Wiedniu nie przesta-

wa wszake marzy. I ju w roku nastpnym, dowiedziawszy si
od niejakiego p. Krypiakiewicza, rusina, który z polecenia Gillera

odwiedzi go w Wiedniu, e „Jan Dobrzaski jest zuyty i zm-
czony i byby kontent, gdyby znalaz kupca na „Gazet Naro-

dow", owiadcza gotowo "nabycia tego pisma, „jeeliby Dobrzaski

L-licia je sprzeda tanio i pod dogodnymi warunkami wypaty,

jeeliby dziennik móg by przeniesiony do Wiednia, i jeeliby

Giller chcia si z nim take przenie". Prosi Gillera, aby ostro-

nie wybada w tym wzgldzie Dobrzaskiego, i zawiadomi Kacz-

kowskiego o rezultacie. W kocu zapytuje: „A moe korzystniej-

szem byoby zaoenie w Wiedniu nowego dziennika i czy Pan

miaby ochot obj jego redakcy?"

Taki dziennik polski, wydawany w Wiedniu, mia zamiar

Kaczkowski „przyczepi do którego z tamtejszych wielkich dzienni-

ków, do „Starej Presse", albo „Tagblattu". W ten sposób organ

polski miaby od razu „bardzo wielk drukarni, wszystkie dzien-

niki i depesze, sprawozdania z giedy, targów i telegraf pod rk". —
Myla take, jeszcze przed tem, o zaoeniu w Wiedniu dziennika

francuskiego. W tym celu wszed w ukady z „Centr gauclie"

i ofiarowywa sam na to 100.000 fr., dajc od subskrybentów

tylko 200.000 fr., ale tych subskrybentów znale nie móg.
Nie zraajc si jednak trudnociami, myla cigle, do osta-

tnich niemal czasów, o zaoeniu w Wiedniu polskiego dzie]inika,

^) List z d. 14 grudnia 1873. Ze zbiorów rapperswilskieh. Ms.

2j Jest tu mowa prawdopodobnie o „Dzienniku Lwowskim", or-

o-anie demokratycznym, którego redaktorem by w r. 1870 Karol Gro-

man, nastpnie Karol Widmann, a wreszcie Tadeusz Eoinanowiez,

wacifielem za by Franciszek Smolka.

ZygwAMit Kac/.knwski i jego c/.iisy. *5
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któryby „nie kuma si z Czechami, Morawianami i Sowecami,

i nie znin sie do narodowoci drugiego i trzeciego rzdu", bo —
dodawa — „jeei Polska ma zgina, to niechaj zginie jako naród

pierwszorzdny".
,

W r. 1882 pisze z Ragatz do znanego literata Ezewskiego,

uywajcego pseudonimu: Aer'). z zapytaniem, czy nie móg)>y

nasmia Asnykowi myli przeniesienia „Reformy'- do Wiednia,

przyczem przedstawia materyalne korzyci takiej transokacyi, wy-

pywajce z pomnoenia prenumeraty i opat insercyjnych.

I jeszcze w r. 1888 "i^isal' do p. Adolfa Wadysawa Inlen-

dera, znanego publicysty, a podówczas korespondenta paryskiego

„Figara"' : „Bardzo Panu dzikuj za wiadomo o „Gazecie Naro-

dowej". Zapewne, e gdyby j mona tanio naby i przenie do

Wiednia, to mon.aby w tem podwójny znale rachunek, ale zkd
wzi takiego redaktora, któryljy ten dziennik prowadzi w stylu

europejskim i utrzymywa na takiej wysokoci, aeby wszystkim

polskim dziennikom przodowa? Ja go nigdzie w Polsce nie widz.

By niegdy Gumplowicz ^), ale ten ju si osiedli w Gracu i stam-

td si nie ruszy. Jeeli Pan znasz jakiego kandydata z odpowie-

dnieni uksztaceniem i politycznem dowiadczeniem, to chciej mi

Pan donie jego nazwisko." ^)

1)0 tej wic myli nieustannie powraca; ncia go widocznie

pokusa rozpoczcia na nowo pracy publicystycznej, w której, jak

zreszt sam pisa w przytoczonym licie do Ezewskiego. mia
wieloletnie dowiadczenie, nabyte w Wiedniu, we Francyi i An-

glii. Na dowód przytacza te w tym licie, e by swojego czasu

wacicielem starej „Presse" i „Morgen-Post" w AYiedniu. wspó-

zaoycielem „Pall Mail Gazette" w Londynie, wspówacicielem

„Journal de Paris" i „La Semaine francaise" w Paryu. „Wszyst-

kie te przedsibiorstwa — dodaje — traktowaem tylko ze stano-

wiska przemysowego." — I musiao mu si to stanowisko opa-

ca, bo na niem, a zapewne take dziki szczliwym operaeyoni

finansowym, zdobj^ znaczny, bardzo znaczny majtek.

W sprawie zaoenia dziennika polskiego w Wiedniu radzi

si oczywicie Kaczkowski przedewszystkiem przyjaciela swego,

') List z d. 25 sierpnia 1882. Ze zbiorów rapperswilskich. Ms.

-) Dr. Ludwik Gumplowicz, zmary przed aty profesor Uniwer-

sytetu w Grazu.

*) Z listu, udzielonego mi askawie przez p. Adolfa Wadysawa
Inlendera. Ms.
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Seweryna Smarzewskiego, przedstawiajc mu wszystkie materyalne

i moralne korzyci, mogce wynikn z tego przedsiwzicia. Ze-

bra daty z redakcyj wiedeskich i z nich przekona si. e Gai-

cya abonuje 5 do 6000 egz. dzienników niemieckich. Gdyby zatem

tylko poow, gdyby mona tylko jedn trzeci cz tych dzien-

ników wyparowa pismem polskiem. to pismo to mogoby si tern

pewniej utrzyma, e Kaczkowski miaby od razu te wszystkie ma-

teryalne korzyci i udzia^y, pochodzce z anonsów i przedsibiorstw

finansowych, jakie maj wielkie dzienniki wiedeskie. Wszystkie

przytem wiadomoci z Zachodu przynosiby najwczeniej. I^^onku-

rencya z takim dziennikiem byaby Tiiemoebna, bo nawet ydzi

musieliby go trzyma, dla samych kursów i cen targowych. Mo-

ralna za strona takiego wydawnictwa „ley jak na doni", bo juci

nie mogoby by rzecz obojtn dla kraju mie swój organ pod

bokiem rzdu centralnego w Wiedniu, i organ- taki, z któregoby

wszystko przechodzio natychmiast w dzienniki niemieckie, fran-

cuskie i t. d., czego dostateczn gwarancy byyby osobiste sto-

sunki Kaczkowskiego z dziennikarstwem europejskiem. Najwaniej-

sz za rzecz co do moralnego znaczenia, jest — zdaniem Kacz-

kowskiego — niemal zupena „nico" galicyjskich dzienników.

I tu nastpuje bardzo ostra lecz humorystyczna zarazem ich kry-

tyka. ..Gazeta Narodowa" — pisze — przypomina mi psa, którego

leniczy cignie na smyczy za sob, nie chce mu si i na a-
lca, bo cae ycie kury apa na dziedzicu, wyje wic, krci si,

oglda si na leniczówk — ale idzie. A „Czas" znowu jest, jak

pies, w budzie schowany : nie zgadza si on z wikszoci reichs-

ratow, z pocztku szczeka gono, potem ciszej, a nareszcie

sprzykrzyo mu si, wic wlaz sam do l)udy i ju tylko czasem

burczy na Eeichsrat — w kronice miejscowej. „Dziennik Lwow-

ski" za, to szczeniak, który jeszcze goni nie umie, a nawet ksa
nie bolenie, jeszcze go nikt na polowanie nie bierze, boby wicej

zwierza naposzy, nieli nagoni."

Zarzuca w dalszym cigu, e aden z tych dzienników nie ma
jakiej idei. ani pojcia o tem, co czyni i jak postpowa naley, —
co najwicej potrafi zgani to. co zrobiono." „Ja — dodaje —
mam w kadej kwestyi krajowej i narodowej moje bardzo jasne

przekonania — i sdz, e wypowiedziabym bardzo wiele rze-

czy takich, które w krótkim czasie" zyskayby znaczn wikszo
opinii za sob. Eozumie si zreszt samo z siebie, i nie szu-

kabym adnych spóek pieninych, tylko sam wzibym

2.5*
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wszystko na siebie. Potrzeba na to 40 do 50.000 ti. Vofjue la

galer." ')

Z nastpnego listu Kaczkowskiego -) wynika, e Sinarzewski

odradza mu wydawnictwa polskiego dziennika w Wiedniu, zaleca!

raczej ogaszanie od czasu do czasu broszur, a dotkn take kwe-

tyi osobistych „niechci". Kaczkowski dzikuje wprawdzie za szcze-

ro wypowiedzianego zdania, lecz przekona si nie daje, utrzy-

mujc stanowczo, e dziennik polski w Wiedniu jest koniecznie

potrzebny i niezawodnie by si utrzyma. Lekkomylnie wszake

nie postpi i zanim co postanowi, dobrze si ze wszystkimi real-

nymi warunkami obliczy na miejscu, w Wiednia.

W sprawie osobistych nieprzyjani i niechci pisze z nieta-

jon gorycz, nieledwie z rozpacz:

„Nie zapomn take o owych osobitycli nieehciach i nie-

przyjaniach. Czasem — a teraz coraz czciej — mija po kilka

miesicy takich, w których mnie ten dwik wcale nie dochodzi.

Wtedy zapominam cakiem o tej diabelskiej orkiestrze. Mam dosy

umysowego zajcia i moja przeszo jest w inne wypadki i my-

li zanadto bogat, aebym musia koniecznie od czasu do czasu

usiada na tem wowisku, pyncera óci i jadem. Otó jak mi

si ten dwik znowu odezwie, to chocia nie mog powiedzie.

e „marzyem cudnie", jednak musz wykrzykn: „srodze mnie

zbudzono". I porywaj mnie wtedy takie uczucia, których niepo-

dobna opisa. Z niecierpliwoci, e tak jest. miotam si przez

chwil, jak czowiek pragncy spokoju, któremu brzczca osa ci-

gle w nos uderza. Potem znowu si uspokajam i myl: czemu
cho na chwil nie mog si sta szklanym, aeby ju raz we mnie

zajrzano. Spojrzeliby i pospuszczawszy ogony, poszliby sobie. —
a jabym mia spokój na zawsze. Ale moe i nie. Bo wtedy ujrze-

liby take, co ja o nich myl — i znowuby mnie nie cierpieli.

Wic kiedy tak niedobrze, to niechby piorun uderzy ze mnie lub

koo mnie. S czasem czyny, które owiecaj tak silnem wiatem
czowieka, i mona go przejrze na wskro, — i s czasem wy-

padki, wród których postawiony czowiek staje si przejrzystym.

Ale tem take rozporzdza nie mona. Có wiec robi? Trzelia

czeka — czeka i pokutowa, dopóki odkupienie nie przyjdzie.

A tymczasem robi co mona, mierzc uczynki nie wyrazem tych

') List z Parya, z d. 23 arudiii;] }Hf)l r. Z" j^biorów Tad^iis-zfi

Smarzt-w.skicffd. Ms.
") z PaiTa. z d. 23 stvr-ziii;i LS6S r. Tame. Ms.
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tysineów wykr/ywionych twarzy, które sio odwróciy odemnie. ale

tern uczuciem i pi-zekonaniera, które zawsze mnie prowadziy,

a które nie na zej. ale na dobrej szali zawa kiedy przed Bo-

ffieiii."

Pragn widocznie jakiego czynu, jakiej pracy, poytecznej

dla kraju. „To nie o to idzie — dodaje — aeby dziennik wyda-

wa, ale aeby co robi." Myl pisania broszur nie bardzo mu si
podoba. Nawet w Paryu broszury si nie rozciodz, chyba, e je

wydaje Thiers. Dupanloup, albo Montalembert. „U nas — powiada —
trzebaby broszury darmo rozrzuca, — a to byoby mi wstrtnem.

Wiesz, e nigdy nikomu si nie narzucaem, — a có dopiero sza-

nownej publicznoci. Ta — dodaje z dum — musi mnie szuka

;

ja jej szuka nie bd: mog tylko powiedzie, gdzie mnie szuka

powinna. Prócz tego czste odzywanie si broszurami nie wiem,

czyby odpowiadao mojemu pisarskiemu usposobieniu. Mog pisa

artykuy codzieii, albo od czasu do czasu xiki, pierwsze bez na-

strajania si, drugie przygotowawszy si do nicti, — ale nastraja

si co kilka tygodni, to mi si zdaje nudn i mczc robot.

Zreszt, nie wiem, trzebaby spróbowa."

W tyme licie, pisanym widocznie w pesymistycznym na-

stroju, jest take bardzo ostra krytyka literatury wspóczesnej.

Wybitnego ic w niej niema. Podejmuje si „kilkoma robotami

feuiletonowemi wzi nad tem gór na arenie publicznego roz-

gosu". „Ale nie wiem — dodaje, — czy mnie, „pisarzowi, nale-

cemu do ubiegej epoki, wypada jeszcze poniewiera si po

feuilletonacli? Monaby i xiki drukowa. Od dzi za sze mie-

sicy mógbym wyda 7 do omiu tomów". Mam 6 tomów niewy-

danych, a na 2 tomy materiaów prawie gotowych." Dzisiaj jednak

nie wie na pewno, co i jakby potrafi jeszcze napisa. „Przez

-wiele lat — dodaje — nie czytaem po polsku. Ze starych xiek
mao której nie miaem w^ rku, nowych dotknem si kilka razy

w ostatnich latach, lecz nigdy nie mogem doczyta do koca. To

literatura, womitujca nieprzetrawione dawniej szcztki poywie-

nia — i sprawiajca womity. Kraszew^ski stoi na jej czele. Ci lu-

dzie okradaj sami siebie, jeeli mog, a jeli nie, to okradaj

drugich. Nigdy kradzie literacka tak nie kwitna u nas, jak teraz.

Posuwa si ona do bezczelnoci takiej, której chyba tylko Offen-

bach moe jeszcze suy za mistrza. Szczytem za tej nowej me-

tody tworzenia s Kraszewskiego „Hybrydy" — ywcem wzite

z Turgeniewa i to w^tedy,- kiedy na oryginale druk jeszcze nie za-

tch."
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Przy kocu tego istotnie „zjadliwego-' listu, wywoanego nie-

chybnie ow wzmiank Smarzewskiego o „osobistych niecheciach

i nieprzYJaniach", co go zawsze do ywego dojmowao, zastanawia

si Kaczkowski nad pytaniem, czy w ogóle warto teraz cokolwiek

pisa i wydawa. „Nie zdaje mi si — powiada, — eby to by

czas po temu. Najpierwej nie mog jako oswoi si z myl dru-

kowania rzeczy literackich li tylko dla Galicyi i Poznania. Nie

byem nigdy prowincyonalnym pisarzem, - co gorsza, piszc, mia-

em Galicy i Poznaskie tylko jako annexa na oku. Pisywaem

dla Polski. Drukowa dzisiaj co dla tych annexów, gdzie nigdy

nie mi:)em odpowiedniej popularnoci i zkd mnie nie dochodzi

adna zachta. — jest mi prawie niemoebnem."

Chybaby na drodze „biograliczno-literackiej monaby dzisiaj

napisa par rzeczy zajmujcych i ciepych". — „Ja — dodaje —
znaem Krasiskiego i Mickiewicza osobicie i obcowaem z nimi

ju jako pisarz dosy znany, a wic niejako niby brat cechowy,

cho modszy i mniejszy ; znam cay zastp ludzi, którzy w naj-

bliszych yli stosunkach z Sowackim ; lecz co waniejsze, jako

pisarz wychowaem si cay tylko w atmosferze, stworzonej przez

nich i upajaem si ni wicej, ni potrzeba. Mógbym wic o sa-

mych rozmowach moich z nimi bardzo ciekawe podawa rysunki. —
a jake zajmujc rzecz mógbym napisa choby nawet tylko

o wieo co zmaj'ym Karolu Szajnosze? — Ale nie mam przekonania,

aeby te rzeczy mogy interesowa wielk publiczno, zdaje mi si.

e zajmuj si niemi tylko literaci i jaka czstka modziey."

T.ist ten, przepeniony gorycz i mocno niesprawiedliw kry-

tyk, koczy si wszake ciep wzmiank o Szajnosze.

„Szajnocha tedy — czytamy w tym licie — skoczy na-

reszcie fizycznie swój ywot, duchowo ju od lat kilku skoczony.

Nasi ludzie umieraj dzi tak, e nie mona ich nawet aowa,
a nawet niemal trzeba si cieszy, e skoczyli swoje mki do-

czesne Tak umar Zamoyski. Tak Szajnocha. Bardzo zacnie sobie

postpiono, zamierzywszy utworzy fundusz dla jego ony i syna.

Jeeli bowiem kto na nagrod zasuy, to ona, — a jeeli jakiego

chopca trzeba starannnie wychowa, to dziedzica takiego imienia."

Wród prac dziennikarskich, pomnoonych jeszcze w skutek

zaoenia z jak spók w Paryu pisma p. t. „Correspondance

du Nord-Est" ^), nie spuszcza z oka Kaczkowski rozmaitych- przed-

^) List Kaczkowskiego do Sew. Smarzewskiego z Parya, z dnia

22, stycznia 1868. Ze zbiorów Tad. Smarzewskiego. Ms.
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siebiorstw przemysowych, w których gorliwy bra udzia. Miedzy

innemi interesowa sie mocno spraw zaoenia w Krakowie wiel-

kiej przdzalni i fabryki pócien' i w razie, gdyby Sniarzewski

chcia wzi na siebie zorganizowanie spóki, owiadcza gotowo
przystpienia z kwot od 10— 20.000 zr., a nawet i z wiksz,
stosownie do warujików. wpat. Równoczenie zaangaowany by
w przedsibiorstwie trancuskiem, majcem na celu budow kolei

z Fiume do Zemlina, wybudowanie portu w Fiume. zaoenie na

Wgrzech Towarzystwa budowy kolei, kanaów, doków i. t. d.

W celu zrealizowania tego wielkiego projektu bawi przez czas

duszy w Wiedniu, gdzie prowadzi w tym celu niezbdne roko-

wania. .,To wszystko wymaga — pisze do Smarzewskiego ') — „bar-

dzo skrztnej czynnoci". „Prócz tego — dodaje — stoj za plecyma.

Kirchmajera, jako penomocnik paryskiego ..Comptoir d"Escompte

do nabycia chociaby i wszy^tkicli dóbr koronnych w Cislitawii.

Zreszt w entreaktach bawi si Brestlowskimi planami finanso-

wymi po dziennikach francuskich i niemieckich, — i jest to rze-

czywicie niezwyka zabawka, chocia zreszt take nie bez celu.

bo im lepiej potrafi mu zatka inne róda, tern gbiej bdzie

musia sign w ródo dóbr koronnych."

W sprawie owej projektowanej kolei fiumariskiej jedzi Kacz-

kowski ze swymi spolnikami Relgijczykami do Pesztu, dowiedzia

si bowiem, e w tej sprawie „pobaamuci troch Rotszyld na ra-

chunek poudniowej kolei (Sfidbahn). która w tem nowem przed-

sibiorswie widziaa pewne niekorzyci dla siebie". Okazao si

jednak, e „kabay Eotszylda s bez znaczenia", natomiast poli-

tyczne trudnoci pomidzy Wgrami a Kroacy wpywaj w spo-

sób utrudniajcy na to nowe przedsibiorstwo. „W ogóle - pisze

Kaczkowski do Smarzewskiego w licie, datowanym z Wiednia.

3 czerwca 1868 -) — rok ten finansowo wcale nie dobry dla mnie

Mam kilka wiksz^^ch interesów w rku, z których korzyci mo-

gyby by znaczne, ale wszystkie si wlok jak najnieznoniej, tak,

e trudno si spodziewa doprowadzenia którejkolwiek do likwi-

dacyi jeszcze w tym roku. Ja jednak moim zwyczajem nie porzu-

cam nadziei i adnej z nich sam Jiie odrocz, skutkiem czego wy-

padnie mi zapewne w tym roku posiedzie a do jesieni, a moe
i cay rok przesiedzie w Wiedniu."

1) List z Wiednia, z d. 3 kwietnia 1868 r.

-) Ze zbiorów Tad. Smarzewskiego. Ms.
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Konferowa równie w tym czasie z ksiciem Adamem Sapieh.

„Bardzomj jeszcze — pisze — napreni wzgldem siebie: ale

to trudno; adnemu z nas kark si nie ugina z atwoci. Wsze-

lako byj pomidzy nami w negocyacyi rozmaite kombinacye w spra-

wie kolei Koszycko-Przemjskiej".

Naprenie to istniao od czasu, gdy ksi Adam Sapieha

jako penomocny Ivoraisarz Ezdu Nar. mia sobie poruczone do-

prowadzenie sprawy procesu Kaczkowskiego, wraz z Majewskim

i Euprechtem. w Paryu do koca. e tak sie nie stao, o to obwi-

nia Kaczkowski ksicia Adama i ali si na niego przed Sma-

rzewskim jeszcze z kocem 1867 r. w tych sowach: ,.Ja byem
i jestem zdania, i Xi, objwszy urzd Komisarza Ezdu Nar.

powinien by albo mi otwarcie powiedzie, e sdu nie zwoa,,

albo, przyrzekszy, e go zwoa, przyrzeczenia dotrzyma, ale nie

zostawi mnie pod kalumni dopóty, a póki si wszystko.nie roz-

lazo i zwoanie sdu stao si niemoliwera. Gdybymy si byli

znaleli w pooeniu odwrotnem, to jabym by nie jad, nie spa
i nie odpocz dopóty, dopóki bym tej sprawy nie rozstrzygn,

a to tern bardziej, ile e tak samo, jak on o mnie, i ja o nim

miabym by przekonanie, e adnej sprawy krajowej za adne
pienidze nie sprzeda."

Obok spraw finansowych, które go pochaniay, nie przesta-

wa interesowa si tem, co si w^ kraju dzieje, cliocia Galicyi

od czasu do czasu ostrej krytyki nie szczdzi, W r. 1868 notuje

w licie do Seweryna Smarzewskiego. e do Wiednia przyby hr.

Gouchowski. „Aeby — pisze — da dementi jakim wieciom, —
o których zreszt ja nic nie syszaem —"jakoby pomidy nami

zaszy jakie chody, przyszed do mnie (do hotelu Erzherzog Karl)

kiedy wieczorem, wyprawiwszy on do Baworowskich. i przesie-

dzia od ósmej do pó do dwunastej. Ogadalimy, ale nie obgada-

limy wszystko i wszystkich, z czego si okazao, e z wyjtkiem

ludzi, których nie cierpi, kontent jest z liiegu rzeczy w Galicyi.

i kontent take z Ziemiakowskiego i z Dobrzaskiego. — I my
take kontenci. Zawsze mu to mówiem, i to jego najwiksze dzieo,

e tak podruzgota tych dwóch koryfeuszów".

Ju w r. 1870, a za tem zaledwie w lat siedm. po wyroku

,.banicyi", pozycya raateryalna Kaczkowskiego uzyskaa siln pod-

staw. Zaoy, wraz ze wspólnikami, których nie wymienia, bank

w Paryu, pod firm „Banque des Provinces. societe anonyme''.

i móg myle nawet o zakupieniu znacznych dóbr w Galicyi. cho-

cia powrót do kraju przesta go ju tak silnie, jak dawniej nci.
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Oto co w tym wzgldzie pisze do Seweryna Smarzewskiego

w licie z Parya d. 14 czerwca 1870') na firiuowyin papierze

liankowyiii :

„Dawniej, kiedy roiem sobie wr(')ci do kraju i mordowa-

t;i z ludmi, aby mi to powrócili, co mi odebrali niesusznie, przy-

cliodzLo mi czsto na myl .Dubiecko. To wanie, czegoby w ta-

kim razie potrzeba. Majtek znany, odpowiednia siedziba, nieli

ludzie wokoo, w zym razie mona y z tego, w dobrym, nie za-

wadziaby taka rezydencya na lato. Ale ch powrotu do kraju

coraz mnie wicej opuszcza, a clnj przeniesienia si do Parya

coraz si wzmaga. Inny tu wiat, inni ludzie — dla kadego, a có
dopiero dla mnie, który tylko tu jestem bez opozycyi miany za

uczciwego czowieka i tylko tu nie mam powodów ani do gorsze-

nia si zoci, ani do litow^ania si nad gupot niektórych moich

wspóbraci. Moralna strona naszej egzystencyi. wiesz ile znaczy.

a tu oprócz mojej osobistej, jest jeszcze i ogólna egzystencya mo-

ralna wcale inna ni wszdzie indziej, bo inny jest stopie uksztal-

cenia serca i rozumu. Majtek, urzdy i godnoci daj wszdzie

jakie znaczenie, ale tu take daje znaczenie, jeeli si w sferach

ludzi uczciwych i uksztaconych jest wszystkim równym i caym
czowiekiem. Prócz tego koledzy moi w I^anku, którego tytu widzisz

na tyra licie, nie odstpuj od postawionego przy zaoeniu I^anku

dania, abym si tu przesiedli i wzi czynno sta, jako „Ad-

ministrateur delegue" z .prawem prezydowania tej Instytucyi. Ofia-

ruj mi za to podwyszenie iloci moicli akcyi al pari i 10"/n od

dochodu."

O S3'tuacyi tego banku dodaje:

„Bank nasz rozwija si wietnie, do 15 bm. mielimy prze-

szo 83% zarobionego czystego zysku od caego kapitau; z inte-

resów, jakie ju mamy w reku moemy si spodziewa, e do

koca roku zarobimy cay nasz kapita: rzecz niesycliana i tu-

maczca si tylko tem, e cay nasz kapita wynosi tylko BOO.OOO

franków, ale pooenie nasze jest takie, mamy w naszeni gronie

tyle energii i tyle stosunków w najwyszycli sferach finansowych,

e podnoszc nasz kapita cigle, kiedy dojdziemy do dwóch mi-

lionów albo i wyej, zawsze jeszcze bdziemy mieli ugruntowane

widoki zarabiania przynajmniej poowy naszego kapitau co roku.

Ja jestem bardzo ostrony, mam pewien wstrt do wizania si

tego rodzaju z jednym Instytutem, chciabym mie zawsze jedn

') Ze zbiorów Tad. Sinarzewskieffo. Ms.



894

nog w Wiedniu, bo tam zarobek pewniejszy, ale widoki tutaj s
ze wszystkich wzgldów tak tentujce, e jeeli tylko mi si uda

zaj miejsce Verwaltungsratha w Yereinsbanku z tym warunkiem^

abym wiksz cz roku móg siedzie w Paryu, to si tej ten-

taeyi nie opr. Jeeli przeto uda mi si urzeczywistni tak kom-

binacy, abym sobie zapewni- przynajmniej 60 do 70.000 franków

staego dochodu z funkcyi, nie licz tego, co mi przynios akcye

obydwóch Banków i co jeszcze prócz tego mog zarobi, to wobec

tego myl tak, aby w (ialicyi osiada, boryka si z zazdroci,

gupot i zoci i jeszcze do tego na maem poprzesta, musia-

bym stanowczo odrzuci."

Przewiduje jednak Kaczkowski, e lada „awantura polityczna"

moe ten cay gmaci iego planów przewróci „stanowcze jednak

powodzenie w spekulacjach — dodaje w dalszym cigu tego istu —

,

•moe mnie postawi w pooenie kupienia takiego majtku, Ii tylko,

aby go mie i choby nawet mao co przynosi". Zapowiada te.

e w danym razie, powróciwszy do Wiednia, l)dzie prosi Srna-

rzewskiego o dalsze informacje co do Dubiecka.

Pikne te plany obalia jednak nie „awantura ' polityczna",

lecz finansowe przesilenie, które wybucho po powszechnej wysta-

wie wiedeskiej, zamknitej w r. 1873 olln-zymim deficytem. Wy-
datki tej wystawy wyniosy 19,700.000 zr. Niepokryty niedobór

wzrós do kwoty 4 milionów. Przekroczenia preliminarza okazay

si równie znaczne. I tak n. p. preliminowano dla zarzdu kaso-

wego 8000 zr., a wydano rzeczywicie 70.000 zr. Koszta policyi,

preliminowane na 60—70.000 zr., wyniosy istotnie 800.000 zr. 'j

W krachu giedowym, który si nastpnie do niezwykych

rozmiarów rozszerzy, straci Kaczkowski bardzo znaczn cz
swoich kapitaów. Z niezmordowan energi wzi si on natych-

miast do powetowania strat poniesionych, moe za nawet dla

uatwienia sobie tego cikiego zadania, — zamarzy znowu o za-

jciu pewnego stanowiska na polu parlamentarnem. o zdobyciu

mandatu sejmowego z Galicyi i dostaniu si do Rady Pastwa.
I tym razem marzenia zawiody. A zawód doznany ' musia by
bardzo bolesny, gdy odbi si jawnie — ju nie tylko w korespon-

dencyach prywatnych — w dalszem yciu i dziaaniu Kaczkowskiego.

Dnia 5 wrzenia 1878 r. pisze z Wiednia w tej sprawie do

Seweryna Smarzewskiego: -)

1) „Gazeta Lwowska" z d. 28 listopada 1873, Nr. 374.

') Ze zbiorów Tadeusza Smarzewskiego. Ms.
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.,Jeszcze przed kilkunastu dniami zolosilem si o kart legi-

tyjnacyjn (wyborcz) we Lwowie i w Wiedniu — i wanie przed-

wczoraj otrzymaem wiadomo ze Lwowa i ztd, e mi karty nie

dadz. We Lwowie powiadaj, e mam tam wprawdzie posiado (?)

i pac podatek, lecz tam nie mieszkam, — tutaj za mówi, . e
nie postaraem si o przynaleno do gminy."

Pomimo tej odmowy Kaczkowski nie zaniecha stara i czy-

ni bezporednie zabiegi ponowne w Ministerstwie spraw wewntrz-

nycli, gdzie mu wreszcie powiedziano: „My w to wierzymy, e
Pan jeste lojalny i byby nawet o wiele roztropniejszy od innych

swoich rodaków, ale poniewa zdaje nam si by rzecz pewn,
i nie po to chcesz wej do Reicisratu, aby z innymi wotowa,

tylko zechcesz gdzie „bresz" wybi, aeby przez ni na wierzch

wypyn, wic nie widzimy adnej potrzeby usuwa tej przeszkody,

która Panu przypadkiem stana na drodze."

Kaczkowski jednak, w licie do pani Jadwigi Liskowej z dnia

12 grudnia 1890 r.. przedstawia t spraw znowu inaczej i pisze:

„W r. 1873 minister Lasser ofiarowa mi krzeso w Eeichsracie

bd z Galicyi, bd nawet z innej prowincyi, mianowicie z wiel

kiej wasnoci w Czechach, ale mi postawi pewne warunki; przy-

jwszy te warunki, mona byo atwo si przesi na krzeso mi-

nisteryalne, alem ich nie przyj." — W powyej jednak przyto-

czonym, wspóczesnym (z r. 1873) licie do Sinarzewskiego, dodaje

Kaczkowski : „Nakoniec z rozmowy z innym ministrem dowiedziaem

si, i w sferach rzdowych maj wie — midzy nami mówic,

nie zupenie z powietrza schwycon, — i ja mam wypracowane

i przygotowane formalne i dokumentami zaopatrzone akty oskar-

enia przeciwko ministrow'i skarbu, handlu i rolnictwa, i e majii

zamiar z tomi oskareniami wystpi, aeby wspomnianych mini-

strów po kolei pow'ywraca. ...Nad ich przewróceniem nawet nie

bardzo si potrzeba nata, bo De Pretis i tak nie ma ju ziemi

pod sob — a Banliansowi pógodzinn mow dowiod, e nawet

abecada nie zna tego fachu, którego si podj... Z rolnictwem

rzecz ma si jeszcze daleko gorzej, bo tam niema ani jednego czo-

wieka, któryby rozpozna, pszenic od yta. Za om dni mona
mie na drogach, dobrze mi znanych, wszystkie akta. potrzebne

do takiej interpelacyi."

Umiechaa si snad bardzo Kaczkowskiemu ta perspektywa

walki z ministrami, a raczej, jak mu w ministerstwie powiedziano,

wybijania „breszy", aeby przez ni samemu na wierzch wypyn,
gdy nie chcc, jak powiada, dla susznyci powodów, korzysta
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z wpywu ministerstwa spraw zagranicznych. ,.gdzie ma rzeczywi-

st podstaw', wpad na myl zdobycia karty wyborczej przez

„dostanie obywatelstwa honorowego" któregokolwiek miasta, czy

miasteczka galicyjskiego. „Zaszczyt ten — pisze - ofiarowano mi

w r. 1871 z Nowego i Starego Scza, z Jasa, Sanoka i innych

pomniejszych miasteczek tej okolicy; lecz wyprosiem si od tego

natenczas, bo by to koncept szlachecki, który na jakich imieni-

nach wystrzeli i nie mia waciwie adnego powodu. Lecz teraz

mogoby rai si to przyda." Wprawdzie od tego czasu stosunki

bardzo si tam zmieniy... „ale moe jeszcze cho jedno miasteczko

si znajdzie, w którem sztuka si uda".

Nie udaa si jednak. Nie udao si nawet i to, co w dal-

szym cigu tego listu proponowa Kaczkowski:

„Za sze do omiu dni — pisa — bd mia wiadomo,
czy obywatelstwo (honorowe) otrzymam. Przez ten czas niema nic

do czynienia. Lecz jeeli obywatelstwo otrzymam, natenczas Ci

natychmiast zatelegrafuj i bd Ci prosi o pomoc. O Ezeszowie

i Jarosawiu zapewne wtedy trudno ju bdzie myle, lio za om
dni ci, którzy mieli odwag krzykn: Nie pozwalam, ju dawno

uciekn za Prag. Ale jeeli i wówczas jeszcze nie bdzie innego

kandydata prócz ydów (bo Zbyszewskiego i Bartoszewskiego nie

licz), to zawsze bdzie mona próbowa. Przecie, u kata. jeszcze

cho z ydem poboryka si mog... Lecz gdyby tam bya sprawa

popsuta, to moebycie mieli jaki inny okrg wyborczy n. p. chop-

ski, gdzieby mona wybór przeprowadzi pienidzmi, a wtedy i to-

bym przyj — i wtedy ju pewnie potknbym si w Eeichsracie

na tych trzecli ministrach."

List ten koczy si wprawdzie ustpem, do lekcewacym
spraw tego wyboru. „Jeeli — pisze — rzecz si nie uda, to

i tak lidzie dobrze, jak byo dotd, a nawet moe i lepiej, jeeli-

bym nie móg by wybranym, bo kwestya jest wielka, czy zdrowie

moje wytrzymaoby tak kampani, w której na kady wypadek

lepymi nabojami strzela nie bd, a której ja zwaszcza nie

mógbym odprawi w ostatnich szeregach."

e go niepowodzenie w tej sprawie mocno obeszo, e win
tego niepowodzenia przypisa w gównej mierze stronnictwu kra-

kowskiemu i odtd wyda mierteln walk znienawidzonym przez

siebie „Staczykom", to w dalszym cigu zobaczymy. To pewna,

e od tej chwili zacz gromadzi materyay i przygotowywa pam-

flet polityczny, który mia si ukaza w kilkanacie lat póniej

p. t. „Teka Nieczui".
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W sprawie swej kandydatury znosi sie równie z Agatonem

(lillereni, a w tonie jednego z listów do Gillera, pisanego w Wie-

dniu d. 14 grudnia 1873 r., nie trudno wyczu silne rozdranienie.

.,(ulyl)y mi Pan — czytamy w tym licie — by napisa, e Do-

brzaski jest przeciw memu wyborowi, nie byoby mnie to ani

zdziwio, ani zmartwio, bo nigdy o przyja Dobrzaskiego sie

nie stai'aem, a wiem równie od dawna, e jeszcze w adnej spra-

wie pnl)licznej nigdy o dobro ogólne, tylko zawsze o jego wasne
interesa chodzio. W kilka dni zreszt, po napisaniu mego drugiego-

listu do Pana, ju odstpiem by od zamiaru kandydowania. —
a to po prostu z tego powodu, e P. Lasser i P. Goncliowski od-

mówili mi karty wyborczej. Dzi kontent jestem z tego, em do

delegacyi galicyjskiej nie wszed, 1)0 jakkolwiek w obec nieuctwa

linansowego Keicbsratu atwo mi byo wdziczn odegra rol,

jednak, jak widz, bybym by musia zaraz w pierwszych dniach

z klubu polskiego wystpi. Albowiem ani kamstwa reprezento-

wa, ani bazna udawa nie potrafi... Zreszt ja podobno najlepiej

/robi, jeeli nie bd si miesza w sprawy galicyjskie. Ja nigdy

<Talicyi nie rozumiaem i Galicya mnie nigdy nie rozumiaa...'

W dalszym cigu pisze o Galicyi ju nie tylko ujemnie, lecz.

w tak gwatowny sposól), e nie wszystkie wyraenia powt()i'zy

si dadz.

„Opinia pul)liczna — powiada miedzy innemi'— zgaganiaa,,

to jest Itics unwersalis. Ja o Galicyi zwtpiem i takiego samego

zdania jest Warszawa, gdzie nawet o Galicyi wspomina nie mo-

na, — jak w rodzinie o córce, która si skompromitowaa (w tek-

cie wyraenie znacznie drastyczniejsze, trywialne) z kozakiem,

i z nim po karczmach si wala."

Eadzi te Gillerowi, by nie myla o wydawnictwie dzien-

nika politycznego, „bo — pisze — oskar Ci, e pokrad yki
-<rebrne. lub e jeste szpiegiem-'. Dodaje w kocu, e „do do])rego

dziennika literackiego mógby si przyczyni". „Ja teraz ju od

duszego czasu nic nie pisuj po polsku; Galicyanie oduczyli mnie

tego rzemiosa, — ale mam z dawnych czasów rzeczy nicdrn-

kowane." ^)

Opozycya przeciw- wyborowi Kaczkowskiego do sejmu nie-

wychodzia jednak bynajmniej wycznie ze sfer konserwatywnych-

stronnictwo demokratyczne byo mu stale przeciw^ne. Swiadr/}',

o tem midzy innymi fakt nastpujcy:

^) Ze zbiorów raiip^rswilskicii. .Ms.
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Pomimo doznanych dwukrotnych niepowodze. Kaczkowski

nie przestawa myle o dostaniu si na aren parhimentarn.

Chcia próbowa ponownie jeszcze w r. 1889. jak na to zdaje si

wskazywa list inyniera Seweryna Tyca — moe tego samego,

którego K. Estreicher wymieni (zwc Titzem, drenarzem), w gro-

nie wspópracowników „Gosu". — Owó ów Tyc pisa z Parya
80 wrzenia 1889 r. do przyjaciela swego Tadeusza Eomanowicza

:

„W Paryu spotkaem si z towarzyszem lat modzieczych,

koleg wiziennym, Zygmuntem Kaczkowskim. Pomimo, e ten czo-

wiek rozporzdza milionami i dla Francuzów jest niejako wyroczni

w interesach wikszycli rozmiarów, nie zmieni si zupenie co do

moralnej cznoci z tymi. którzy z nim dzielili cliwile. spdzone

na awach szkolnych i ycia zakratowego... Od 14 bm. jestem jego

codziennym gociem i dugie godziny schodz nam na rozmowach,

których przedmiotem jest kraj rodzinny. Pocigaem go do odpo-

wiedzialnoci za przeszo i miaem t przyjemno, e pewnie

si z niej wytumaczy... Nie sprzeniewierzy si sprawie, chocia

nie dzieli przekonania swych zacitych przeciwników. Stoi zawsze

na gruncie czysto polskim — historycznym... On majtku nie po-

trzebuje, przeto nie bdzie ugania za synekurami, a moe odda
wielkie usugi naszemu (demokratycznemu) stronnictwu. Celem

niniejszego jest, aby zwróci Twoj uwag na zapomnianego, który

ma to za sob. e si nigdy nie pcha i nie nastawia. Czy by
go nie móg wepcha (sic!) do Eady Pastwa. Tam z dowodami

w rku skutecznie by zaatakowa t^ch wichrzycieli, którzy nie

uwaaj na rodki, byle dopi celu. Przy najbliszym wakansie

do Rady Pastwa postaw jego kandydatur z sanockiego, przemy-

skiego, rzeszowskiego, lub tarnowskiego, a jestem pewny, e jeeli

go wybior, zyskasz sojusznika, z którym Twoi i jego wrogowie

nierówn podejm walk. Pisz bez jego wiedzy, bo jestem pewny,

eby rai nie pozwoli, — ale ze skarg jego na bezczynno w spra-

wie, jestem przekonany, e przyjby wybór i swe fundusze do

kraju sprowadzi. Ity odda usug przed zgonem krajowi, którego

kocha nie przesta. Napisz mi kilka sów, co mylisz o tej pro-

pozycyi" ^).

P. Tyc. który si podpisa serdecznym i politycznym przyja-

cielem Komanowicza, nie doczeka si jednak na swój list odpo-

wiedzi. Eomanowicz na wierzchu listu napisa czerwonym oówkiem :

,.Bez odpowiedzi".

I List. udzielonv mi askawie [irzez p. Stan. Wasyl ewskiego. Ms.
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To ju sntno .wiadczy, jak sfery dfiiiokratyczne byy dla

Kaczkowskiego usposobione. On jednak dziwnej pod tym wzoledeni

ulega' iliizyi. Surowo potpiajcy zachowanie sie Hotelu Lambert

wzgldem siebie. ))o swym przybyciu do Parya w lutym 1864 r,,

skonny do przypuszczenia, e to ze sfer konserwatywnych czy

arystokratycznych wpyny niekorzystne o nim do Hotelu relacye,

zaznaczajcy w jednym z ówczesnych listów swoicli do Smarzew-

skiego, e „jeeli go dojdzie wiadomo o czyjem powtpiewaniu

o nim, to prdzej o kim nalecym do arystokracyi. nieli do de-

mokracyi". — niejednokrotnie okazywa gotowo szukania kom-

promisu przez Gillera. nawet z takim wrogiem swoim, jak Jan Do-

brzaski, {irzez owego inyniera Tyca z Romanowiczera, przez

..Reform", której udziela politycznych informacyj jeszcze w r.

1888. z caym obozem demokratycznym. Natomiast nieprzejedna-

nych sw^ch wrog5w widzia w sferaci konserwatywnyci i arysto-

kratycznych i wzajemn im odpaca nienawici. To te po tera

dugiem milczeniu, jeeli uchwyci polskie pióro do rki, to po to

tylko, aby napisa tcmcy na wskro t nienawici pamtlet po-

lityczny p. t. ,.Teka Nieczui", która ukazaa si dopiero w r, 1883,

lecz o której ju tutaj, w zwizku z niefortunn spraw kandyda-

tury poselskiej mówi musimy.

e o napisaniu takiego pamfletu pomyla zaraz po upadku

swej kandydatury, najlepszym dowodem jest list Kaczkowskiego,

pisany z Baden pod Wiedniem do Seweryna Smarzewskiego z dnia

5 lipca 1882 r. M. W licie tym czytamy: „Przypominasz sobie,

e jeszcze przed kilku laty wspomniaem Ci, i mam zamiar

napisa ksik, w której chc zestawi i w^ywiecie gówne po-

myki, bdy i wystpki (sic !) Staczyków. Wychodziem z tego

przekonania, i chocia w tej xice moe nic nowego nie powiem,

jednak moe atwiej czytelników przekonam, raz dlatego, e dam

memu wykadowi stosowniejsz- i dla wikszego ogóu przystpniej-

sz form, nieli inni piszcy w tym duchu, powtóre. e mam ja-

kiekolwiek w pimiennictwie nazwisko, a po trzecie, e jest, a przy-

najmniej powinno by krajowi wiadomo, e si o adn karyere

polityczn nie staram, adnpj ambicyi tego rodzaju nie mam, do

adnej partyi politycznej nie nale, yj nawet po za granicami

kraju — a przeto mam wszystko po temu. aby wyda o osobach,

i rzeczaei sd bezstronny i niepodejrzany."

-) Ze zbiorów Tadeusza Smarzewskiego. Ms
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Otó, zwaszcza w tym trzecim punkcie, myli si, czy te;

cicia si zmyli, Kaczkowski. W kraju wiadomem byo. e wa-
nie o karyerze politycznej, o dziaalnoci parlamentarnej, majcej

by jego ostateczn „rehabilitacy", marzy on nieustannie. W s-
dach swych czy to literackich, czy politycznych, bezstronnoci

nigdy nie grzeszy, a mieszkajc po za krajem, nie móg mie
wanie jasnego pojcia o jego wewntrznych stosunkach i potrze-

bach. Czu on to sam widocznie, skoro prosi Smarzewskiego. jako

tego, który ,,zna kraj najlepiej", o szczegóowe informaeye, trudno

mu bowiem „spuszcza si na wasn pami, zwaszcza po dwu-

dziestoletniej bezczynnoci w literaturze" ; wielu nawet ksiek
i broszur mu brakuje. Tumaczy si przytein, dlaczego dopiero te-

raz t ksik wyda zamierza, chocia miaa by ona waciwie
odpowiedzi na ..Tek Staczyka", która w odbitce z „Przegldu

Polskiego" ukazaa si jeszcze w roku 1870. Otó taki atak wcze-

niejszy narobiby moe chwilowo troch ha^asu. aleby si rozbi

wkrótce o silne jeszcze podówczas stanowisko tego stronnictwa

w Ezdzie i w kraju i przebrzmia bez skutku,

"W r. 1882 upatrywa Kaczkowski upadek wpyw(')w i znacze-

nia Staczyków, wic postanowi cios ostateczny wymierzy. A cios

ten mia by wymierzony „bezwzgldnie"', wedle rady, jak mu
jeszcze w r. 1855 udzieli mia w Wiedniu minister Buol, który

na zapytanie, jak pisa wspomnienia z zamierzonej podówczas przez

Kaczkowskiego podróy za granic, gdzie mia pozna „najznako-

mitszych uczonych i mów stanu, a nawet niektóre Dwory", po-

wiedzia mu: „Sclireiben Sie rticksichtslos".

Proszc Smarzewskiego o informaeye co do Staczyków, do-

daje nawet kwestyonaryusz. a dla zachcenia widocznie swego

przyjaciela do obszernej odpowiedzi, przypomina mu ..pod in-

tryg", uknut przeciw Smarzewskiemu w tym czasie, kiedy „byo
wielkie podobiestwo, i bdzie mu (Smarzewskiemu) ofiarowane

Ministerstwo finansów".

Przed laty wspomina ju Smarzewskiemu o formie, w ja-

kiej te ksik pisa zamierza. Ide tej formy zachowa dotd.

„Zawsze — powiada — to bd umarli, którzy rozmawia V)d
o zaszych lub zachodzcych wypadkach: duch tych rozmów uwi-

docznionym zostanie obrazami z porozl)iorowej historyi, a oprócz

tego duch jaki bdzie wydawa wyroki, oparte na prawdach wie-

cznych i niewzruszonych."

To dowodzi najlepiej, e idea „Teki Nieczui" zrodzia si
bezporednio po upadku kandydatury. — wykonanie tylko si opó-
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nio, lecz ta zwoka nie wpyna bynajmniej na zagodzenie

tonu.

Wedle rady Buola pisa bezwzgldnie, pisa óci i jadem,

a bez dokadnej znajomoci stosunków krajowych, co mu, jak to

widzielimy, zarzuci publicznie prof. Liske, potpiajc stanowczo

„Tek Nieczui", i to wanie w gonym artykule, stajcym w obro-

nie Kaczkowskiego przeciw zarzutom zdrady i szpiegostwa.

W tej sprawie, przed ogoszeniem jeszcze artykuu prof. Li-

skego „W imi prawdy", odbya si listowna midzy nim a Kacz-

kowskim wymiana zda. Kaczkowski, w licie z d. 1 stycznia 1891,

uala si przed profesorem, e jego dziaalno literacka, majca
dobro kraju na oku. wystpujca przeciw „egzageracyom roman-

tyzmu (1850—1851)". usiujca podnie „potrzeb utworzenia

u nas stanu trzeciego ze szlachty redniej i drobnej (1858—1860)".

„wysuwajca program pracy organicznej („Eozbitek", 1856)", „wy-

stpujca przeciwko agitacyom rewoluc^^jnym (ydowscy", 1860)", —
nie osigna adnego skutku. „Arystokracya — pisze — ogosia
mnie libertynem i rewolucyonist, a demokracya zacofacem i ary-

stokrat, — a tymi, którzy najenergiczniej na mnie uderzali, byli

nie jacy tuzinkowi krytycy lub publicyci, tylko ludzie, którym

ja sam nie odmawiaem pierwszorzdnego znaczenia, bo z prawej

bi na mnie Sieraieski, a z lewej Kraszewski."

„Tak samo — wyznaje — na nic si nie przydaa moja „Teka

Nieczui". Aeby t xik sprawiedliwie osdzi, potrzebaby znae

jej waciw genez, która datuje jeszcze z r. 1852 i rozmaite za

kulisowe walki i spory z lat 1869—1877, — a o tem trzebaby

nowy tom „Teki" napisa; ale to Panu chtnie przyznaj, chocia

tego nie wypowiadasz otwarcie, e pa m flet ten by co naj-

mniej zbytecznym. Na moje usprawiedliwienie tylko to mog
powiedzie, e chocia tym kartaczem byem nabity od lat trzy-

dziestu, nie wypuciem go z siebie z wasnego popdu, tylko pod

bardzo silnym i przez lat kilka trwajcym naciskiem kilku dawnych

przyjació, którzy mnie zapewniali, e taki strza jest koniecznie

potrzebny dla przytarcia rogów arystokratyczno-klerykalnej reakcyi

i dla otworzenia drogi liberalniejszym dnociom. Ci przyjaciele

(dzi ju wszyscy wymarli), chocia mieszkali w kraju, omylili si

w dwóch kierunkach : za nisko ocenili party krakowsk, a za wy-

soko inteligency, energi i w ogóle ca „Leistungsfahigkeit"

liberalnych ywioów, ja omyliem si z nimi, ale ja jeszcze nadto

ten bd popeniem, em w t robot woy zanadto wiele tem-

peramentu. Praktyczny cel zosta chybiony : bo Staczycy, przeczj-

Zygmnnt Kaczkowski i jego czasy. *D
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tawszy uwanie, co tam stoi pomidzy wierszami, a nawet zain-

formowawszy si u mnie przez trzecie osob3% czyli i jakie doku-

menty posiadam, postpili bardzo rozumnie i przetrwali cierpliwie

to uderzenie, — a demokracya nie zrozumiaa tej xiki, nie umiaa

z niej wszystkiego wyczyta i wyzyska jej przynajmniej do tego

punktu, aby wywoa Tom II. — Facit za dla mnie by taki, em
oburzy na siebie nie wszystkich, ale za to naczelnych czonków

partyi krakowskiej, którzy wprawdzie jeszcze i dzisiaj obchodz si

ze mn, jak z ogniem, ale przecie w pewnych sferach potrafili

mnie postawi, jako pisarza bez talentu, niezasuonego rozgosu

i zawzitego nieprzyjaciela szlachty."

W dalszym cingu tego listu przyznaje nawet Kaczkowski, e
w ostatnich latach partya krakowska „przedstawia si w troch

korzystniej szem wietle, bo ta koterya, która siebie nazywa de-

mokratyczn, widocznie jeszcze mniej warta od niej". „Ci demo-

kraci — pisze dalej, — którzy od lat dwudziestu zdobyli si tylko

na takich trzech mów stanu, jak Asnyk, upersonifikowanct indo-

lencya mit terroristischen Extremitdten, jak Eomanowicz, chodzcy

jeszcze dzi w pt.ach Towarzystwa demokratycznego z roku 18B6,

i Szczepanowski, wielki ekonomista, a nie znajcy nawet zasadni-

czych teoryi buchhalterycznych. to jest prawdziwa „Ndza Galicyi".

Otrzewiawszy wic z pierwszego impetu, który mu podykto-

wa niefortunny pamflet polityczny, odstpi nawet Kaczkowski od

zamiaru wydania drugiego tomu ,.Teki Nieczui", do którego zbie-

ra skrztnie materyay, zasigajc rozmaitych informaeyj u Sma-

rzewskiego, Ezewskiego (Aera) i innych.

W r. 1888 redakcya „Dziennika Polskiego', zasyszawszy co
o przygotowywanej nowej pracy Kaczkowskiego, zgosia si po ni,

na co on, w licie z d. 24 sierpnia tego roku ^), odpowiada

:

„Co do dalszego cigu „Teki Nieczui" zaszo jakie nieporo-

zumienie. Najprzód nie jest to powie, tylko pamflet polityczny,

w obrazowej formie napisany. A powtóre, drugi tom zapewne kie-

dy napisz, ale na to potrzeba, aeby si jaka epoka polityczna

dopenia i zaokrglia, i aby mi tym sposobem nowe fakta przy-

byy, inaczej musiabym w drugim tomie innemi sowy to samo

powtarza, co ju powiedziaem w pierwszym i co ju wszyscy

wiedz."

Ostatecznie od zamiaru odstpi i w r. 1891 pisa do prof.

Liskeffo

:

1) Z listu do p. Adolfa Wad. Inlendera. Ms.
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„Drugiego tomu pewnie ju nie napisze, bobyra pisa prze-

•ciwko prawdzie : ywioów postpowych i liberalnych w duchu

europejskim u nas niema, przynajmniej na polu politycznem, s
tylko epigonowie Towarzystwa demokratycznego i rewolucyi uand
menie.'* ')

Czytajc ten i inne listy Kaczkowskiego, których s stosy

cae, mona atwo zrozumie powody niechci, a nawet nieprzyja-

ni, jak on przeciw sobie obudza, i to we wszystkich stronni-

ctwach. Nalec z przekona i usposobienia do obozu demokraty-

nego. skonny nawet do popierania spisków i robót podziemnych,

zraa do siebie demokracy swoj skonnoci do „trzymania si

klamki paskiej", piciem si do sfer wyszych, dz przewodze-

nia i kierowania. Jakkolwiek mówi o sobie, e nie jest „Allwi-

send", to jednak chcia wszystko wiedzie lepiej od innych i przy-

znawa sobie prawo bezwzgldnej krytyki. Sdzi wszystkich i wszy-

stko surowo, szuka ywioów „postpowych i liberalnych", a od-

pycha je od siebie, ilekro zauway, e nie mia wród nich

bezwzgldnego posuchu. Stawia sie po nad nimi i ludzi, reprezen-

tujcych je, odsdza od czci i wiary. — Tej samej taktyki trzy-

ma si w obec sfer zachowawczych, które stale pomawia o iner-

cy, niedostwo, brak woli do czynu. Niepowodzenie swoje w za-

biegach o mandat poselski, przypisawszy tym sferom, w oburzeniu

posun si do wydania pamfletu, który jednak zawiód jego ocze-

kiwania, a wywoa oczywicie musia rozgoryczenie i niechci.

e si zawiód, i to zaraz w pierwszej chwili, w której si

spodziewa wielkiej okoo „Teki" wrzawy, dowodzi list jego z dnia

30 wrzenia 1883 r., pisany do Seweryna Smarzewskiego z Me-

dyolanu. Owiadcza on w nim przedewszystkiem, „e teraz nic j.u

pisa nie myli, zbiera tylko i porzdkuje niektóre materyay do

czasów od ostatniego rozbioru a do roku 1848. Zarysoway mu

si szkielety do kilku powieci z tych czasów, ale aden nie jest

jeszcze naleycie wypeniony". „Aeby — powiada — dobrze zro-

zumie i strawi czasy emigracyi, partyzantki i spisków ówczesnych,

trzeba przeczyta przeszo tysic roczników gazet, xiek i broszur,

które jeszcze do tego nigdzie si nie znajduj na jednem miejscu

w komplecie. Najzupeniejszym tego rodzaju jest zbiór Eeitzenheima

w Paryu, po nim idzie Rapperswyl, a Biblioteka Polska w Paryu

jest ostatni. Wszystko, co póniej napisano o tych czasach, jest

1) List z Parya, z d. 24 stycznia 1891 r. Bibl. Ossoliskich,

Nr. 4985. Ms.

36*
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niezmiernie powierzchowne, nie wspominajc ju o tem, e jest bez

wyjtku stronnicze." — Zapowiedziawszy, e w obec koniecznoci

tych studyów bdzie potrzebowa duszego czasu, zanim bdzie

móg wzi pióro do rki, — dodaje

:

„Prócz tego chciabym jeszcze przeczeka, a si wyrobi ja-

ki sd stay o „Tece Nieczui", bo dotd najsprzeczniejsze docho-

dz mnie o niej opinie. Podczas kiedy wielu z pierwszorzdnych

dzisiaj pisarzy, poczwszy od Kraszewskiego i Jea, jak najpocileb-

niejsze wydaj o niej zdania w korespondencyach prywatnych,

a z Warszawy napisano mi kilka listów, przechodzcych granice

spokojnego uznania, w niektórych dziennikach, nawet soi disant

liberalnych, jak n. p. „Kraj" petersburski i „Gazeta Polska", po-

jawiaj si krytyki, które te xik stawi niej najlichszych ra-

mot, a o jej autorze powiadaj, albo e si zestarza i straci

zdrowy sd o sprawach publicznych, albo e jest „ein Narr auf

eigene Hand"... „Jest godnem zastanowienia — pisze dalej, — e
s dzienniki, które takie krytyki zamieszczaj bez obawy oburzenia

przeciwko sobie dzienników innych. Jako i to jest godnem zasta-

nowienia, e te inne dzienniki wcale si nie oburzaj i milcz.

Cókolwiekbd z tem trzeba przeczeka, bo dla kadego autora,

dziaajcego z rozmysem, jest rzecz pierwszorzdnej wagi wie-

dzie dokadnie, jak jest dla niego usposobiona publiczno, do

której przemawia."

Nie móg zbada tego usposobienia czytajcej publicznoci

Kaczkowski z tego prostego powodu, e „Teka Nieczui", o której

sdzi autor, e wywoa wielk wrzaw i zabije od razu party

krakowsk, e — jak pisa do pani Jadwigi Liskowej — bdzie

„podniesieniem patriotycznego i liberalnego sztandaru po nad re-

akcyjne i utylitarne a cakiem bezduszne chorgiewki krakowskiego

stronnictwa", — „Teka" ta nie wywara spodziewanego wraenia,

a po najwikszej czci wywoaa sdy ujemne. „Z powszechn

apaty — skary si dalej Kaczkowski — tak samo trudna sprawa,

jak z posuch lub sot.-* Ale podejrzewa zarazem, e s jakie

intrygi przeciwko „Tece Nieczui" i prosi Ezewskiego (Aera),

aby mu o tych „intrygach" donosi. Przytem uskara si okrutnie

na dziennikartwo polskie, które, zdaniem jego, upado tak nisko,

jak nigdy. Uczciwego dziennika niema ani jednego. Laenderbank

ma zorganizowane biuro prasowe pod kierownictwem Klaczki i Al-

freda Szczepaskiego. Tam si redaguj artykuy i instrukcye

'j List z Parya, z d. 9 padziernika 1892 r. Ms.
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i ztaiutd p^^n sumy ogromne za umieszczenie pewnych artyku-

ów, lub zamilczenie, ')

Ztd nowe rozgoryczenie ju nietylko przeciw znienawidzo-

nym Stariczykom, ale i przeciw liberalnym ywioom i caemu
dziennikarstwu polskiemu w ogóle. Nienawici swej do Staczyków

pozosta wiernym do ostatnich czasów, przypisujc im wszystkie

swoje katastrofy yciowe. Nie tai si z tem jednak, e byby ch-
tnie w swoim czasie do partyi krakowskiej przystpi. Znamiennym

pod tym wzgldem jest list jego do pani Jadwigi Liskowej, pisany

1 Parya d. 24 lipca 1891 r. 2), w którym wyraajc zadowolenie

z tego, co Stanisaw hr. Tarnowski mia mówi we Lwowie o jego

„sprawie" z r. 1863, dodaje: „On i jego koledzy, którzy z nim

razem w Wydziale Rzdu narodowego w Krakowie siedzieli, po-

winni to byli powiedzie, kiedy ta bomba w r. 1863 przeciw mnie

pka, bo nikt obok nich, którzy przecie sami mnie wtedy do

Krakowa powoali, nie móg wiedzie tak na pewne i tak dowo-

dnie, e to bya potwarz sztucznie stworzona. Ale oni wtedy mil-

czeli, — a jeszcze i potem, kiedy skutkiem moich osobistych sto-

sunków w Wiedniu mogem co zrobi dla kraju, zamiast porozu-

mie si ze mn, jeszcze mi przeszkadzali. Jestem zdania, e gdyby

si byli wiedy ze mn porozumieli, to b3'oby si zrobio daleko

wicej dobrego, a i tworzcej si wówczas (1866) partyi krakow-

skiej, byoby si to na co przydao, gdyby bya miaa w so-

bie lub obok siebie kogo, który mia szersze od nich po-

gldy i móg j sowem i piórem od niejednego bdu ochroni.

Czemby dzi bya ta partya krakowska, gdyby bya miaa takiego

regulatora! Ale tak — z koniecznoci musiay zaraz nastpi

chody, potem tarcia, a wreszcie wojna, — która zreszt nikomu

nie przyniosa poytku."

W sowach tego listu odtwarza si cay Kaczkowskiego cha-

rakter. Chcia on by zawsze „regulatorem" dziaa stronnictwa,

przypisywa sobie zawsze „szersze" od innych pogldy, uwaa
siebie za dwigni i ródo potgi, — a kto tego uzna nie chcia,.

2 tym wojna! Tak wojn prowadzi ze Staczykami, tak sam
wiód walk z „czerwonymi", z demokracy, z liberaln3^mi ywio-

ami. Kadej swej czynnoci przypisywa pierwszorzdne znaczenie.

Widzielimy, jak bezpodstawnie przedstawia siebie jako pierwszego

1) List z Wiednia do Kzewskiego z d. 26 wrzenia 1883 r.

2e zbiorów rapperswisicich. Ms.
2) Zbiór Bibl. Ossoliskich, Nr. 4985. Ms.
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organizatora skupienia ywioów zachowawczych przed zaoeniem-

„Gosu", jak jednak zostawszy redaktorem tego pisma, odstpowa

zwolna od przyjtych przez te ywioy zasad, jak nawet psujc

zbyt wyran tendency warto artystyczn swych prac literackich,

a bdc tylko echem gono podówczas brzmicych hase, mia si

za ich pioniera czy to w „Dziwoonie", czy „Rozbitku", czy „y-
dowskich". Z tak sam wysokopienn zarozumiaoci ocenia

wag i znaczenie „Teki Nieczui". Nawet w licie do profesora

Liskego, przyznajc, e ten pamflet by niepotrzebny i chwale

rozum Staczyków, e cios ten „przetrwali cierpliwie", — daje do

zrozumienia, e uczynili to ze strachu, „poinformowawszy si przez

trzecie osoby, czyli i jakie dokumenty posiada". — W pomiertnej

pucinie Kaczkowskiego pozostao <luo notatek, odnoszcych si

do „Teki Nieczui" i przygotowanego drugiego tomu tego parafletu.

Otó w tych wasnorcznych jego notatach oraz rkopisach, zkd-

ind mu nadsyanych, niema ani jednego takiego „dokumentu"',

któregoby si najpochliwszy nawet Staczyk móg przestraszy.

S to po najwikszej czci zebrane dorywczo les on-dit, obiegajce

podówczas pogoski i insynuacye, oraz na caym niemal arkuszyku

spisane obc rk „Skazówki, prowadzce do niektórych dzie, mo-

gcych suy za róda dla zbadania zasad i literatury tak zwa-

nych Staczyków". — Otó te „skazówki" nie zawieraj nic ta-

kiego, coby szerokiej publicznoci nie byo dostpne. Jest to po

prostu spis dzie, rozpraw i artykuów, ogoszonych drukiem "bd
przez Stanisawa hr. Tarnowskiego, Klaczk, Edwarda hr. Eaczy-

skiego, Ludwika hr. Dbickiego, Józefa Szujskiego, dr. Michaa

Bobrzyskiego, Henryka Lisickiego (zwanego w tych „skazówkach"

Lisowskim) i innych, bd przez ich przeciwników : Eomanowicza,

dr. Tadeusza Guliskiego i t. d.

Na takich to „dokumentach" opieraa si „Teka Nieczui", pi-

sana rzeczywicie z „temperamentem", podniecanym wyran nie-

nawici, a mieszczca — przyzna naley — wiele ustpów o po-

locie poetycznym, tam zwaszcza, gdzie autor kreli barwne obrazy,

przesuwajce si przed oczami mieszkaców, owego „podniebia",

gdzie tocz midzy sob rozprawy polityczne mowie stanu da-

wnej Polski. Ton tych rozpraw, jakie si odbywaj w pobliu przy^

bytku Najwyszego, wychodzc z ust „zbawionych'', chocia jeszcze

niedopuszczonych do „wiata wiekuistego", musia z koniecznoci

sta si jednolicie umiarkowanym, w skutek czego autor nietylkO'

zatraci waciw charakterystyk osób dziaajcych, jak Sotyka,.

Woronicza, Niemcewicza, Czackiego, Kotaja, Lelewela, Staszica,
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Brodziskiego, Mickiewicza, Malczewskiego, niadeckich i innych

sawnych nieboszczyków, — osabiajc tern samem ostrze satyry,

czasem jednak krwawej, — lecz nagi ich wszystkich do wasnych

zapatrywa, a co gorsza, uczyni narzdziem wasnych uprzedze

i nienawici.

e Staczycy nie odpowiedzieli na „Tek Nieczui", to wcale

nie z obawy jakich „dokumentów", bdcych w posiadaniu Kacz-

kowskiego. Stanisaw hr. Tarnowski, w polemice swej z Chmielow-

skim '), jedyny powód milczenia wyranie przytacza: „Nie odpie-

ralimy oskare, zawartych w „Tece Nieczui", nie dlatego, ae-

bymy ich odeprze nie mogli, tylko po prostu dlatego, e mamy
zwyczaj nie odpowiada na paszkwile i potwarze. S rzeczy, na

które si nie odpowiada. Brak odpowiedzi nie jest dowodem, e
zarzut by suszny."

Profesor Liske, w znanym artykule swym „W imi prawdy",

nazwa „Tek Nieczui" poaowania godnym wynikiem nieznajo-

moci spraw krajowych. Ocena a nazbyt delikatna i wzgldna,

bo nietylko „nieznajomo spraw krajowych" jest grzechem „Teki

Nieczui". Gównym jej grzechem to widoczna ch wywarcia zem-

sty osobistej na stronnictwie, którego ani celów, ani ducha nie

poj, czy te poj nie chcia, to pomawianie ludzi nieskazitel-

nych i zasuonych o odstpstwo od idei narodowej, to upatrywa-

nie w reakcyi przeciw porywom i wybuchom nie liczcego si

z warunkami danej chwili zapau, zaparcia si sprawy narodowej.

.

Gdyby „Teka Nieczui" pojawia si bya w lad za „Tek Sta-

czyka", monaby jeszcze byo wówczas usprawiedliwi jej tre
rozgorczkowaniem chwili, polemicznym zapaem. — Ukazujc si

w lat tyle po niej, a opierajc sdy swoje gównie na opiniach,

wygaszanych w r. 1869 i 1870, musiaa „Teka Nieczui" popa
w jaskraw niesprawiedliwo, usuwajc na stron wszelkie zmiany,

jakie w politycznych zapatrywaniach tak ogóu, jak i stronnictwa

krakowskiego zaj musiay. — I tem si take tumaczy, e rzu-

cona rk Kaczkowskiego bomba, wybucha bez wraenia.

Zawód, jakiego dozna autor „Teki Nieczui", wzmóg jeszcze

dawne gorycze i stare zawici podtrzymywa cigle. Mamy oto

przed sob list jego, pisany do Smarzewskiego Seweryna z 12 lu-

tego 1886, w którym, krytykujc mowy posów w Sejmie galicyj-

skim, a zwaszcza przemówienia Stan. Tarnowskiego i dr. Bobrzy-

1) „Przegld Polski", r. 1898. Hoesick : „Stanisaw Tarnowski",

t. IT., str. 283.
"
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skieg-o. powtarza znowu, e niema w Sejmie czowieka — tu za-

pewne take myla o sobie, — „któryby szeroki program zakreli,

chociaby z tern zastrzeeniem, e on go tylko stopniowo wykona".

,.Sapieha — pisze dalej — mia jakie senne myli o tem, co po-

wiedzie trzeba, ale te je tylko sennie wypowiedzia, a racz} „za-

znaczy"; wyraz ten babski i baweniany, wynaleziony podczas

autonomicznej ery w Galicyi, zawiera te w sobie najdokadniejsz

ctiarakterystyk ducha, jaki w tym kraju panuje. Czekajmy, moe
kiedy wstanie jaki ex nostris ossibus ultor."

e wylanie w „Tece Nieczui" jadowitej goryczy nie wpy-
no wcale na zmniejszenie alu w sercu Kaczkowskiego, dowodz

jego listy z lat póniejyzych, w których nie oszczdza domniema-

nych przeciwników, nie mogc im darowa upadku swej poselskiej

kandydatury. I tak jeszcze w r. 1892 ') pisa do pani Jadwigi Li-

skowej o swej niefortunnej kandydaturze z r. 1873: „Spotkaem

si z opozycy tak u góry, jak i u dou. To by zatem kraj, który

mi oponowa. Jakie kraj mia powody wybiera do Sejmów czsto-

kro cakiem nic nieznaczce figury, a odrzuca czowieka, który

zoy przynajmniej na to dowody, e moe i umie pracowa, tego

ja nie wiem, pamitam tylko, e Grocholski, który pod owe czasy

by na najlepszej stopie z Dobrzaskim, powiedzia jednemu z na-,

szych w^spólnych przyjació te sowa: „Ja jemu ani z prywatnego,

ani z politycznego stanowiska nie mam nic do zarzucenia, ale on

ma swój rozum i despotyczny charakter, a takich ludzi nam nie

potrzeba."

„Ja nie jnam charakteru despotycznego — broni si w' dal-

szym cigu przeciw temu zarzutowi Kaczkowski, — ale mara tem-

perament i upór i za adn cen nie odstpuj od tego, o czem

jestem przekonany : jeelibym si by przeniós do kraju i tam by
czynnym, czy to w Sejmach, czy po za Sejmami, to bybym si

star i starga... i nie bybym nic zrobi. Polityka staczykowska

(o niej zapomnie nie móg!) -znalaza tak w austryackich stosun-

kach, jak w ogóle w duchu teraniejszego czasu, tak siln pod-

staw, e ju z tego powodu trudno j wzruszy, zadanie to wszake

stao si niemoliwem dlatego, e zasady umiarkowanie liberalne

u nas zanadto mao maj przedstawicieli, a do tego jeszcze wlok
za sob dwa ogony, jeden gupio-radykalny, a drugi socyalistyczny,

których od siebie odtrci nie mog, bo za tymi ogonami tocz

^) List z Parya z d. 8 lutego 1892. Ze zbiorów Bibl. OssoL,

Nt. 4985. Ms.
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si masy miejskiego ludu. Przedstawiciele ci nie maj ani dosta-

tecznej inteligencji, ani charakterów, a nadto wszystko nie maj
zgoa adnego programu. Od czasu, jak ogosili przez usta Szcze-

panowskiego, e zupenej autonomii Galieyi domaga si nie chc,

bo kraj jest zanadto ubogi, aby j móg opaci, wyrwali ziemi

z pod swoich nóg i nie maj gruntu pod sob, bo to by jedyny

program dla liberalnego stronnictwa. Po tej kapitu aeyi mog by
tylko i s rzeczywicie lewem skrzydem Staczyków, skrzydem

nieposusznem, a moe czsto niedogodnem, ale na polu politycz-

nych czynnoci mona si z niem zawsze pogodzi, wanie dla-

tego, e nie maj charakterów midzy sob."

Tu Kaczkowski snad znowu o sobie pomyla, ale ju z pe-

symistycznym nastrojem, przewidujc kocowe niepowodzenie, po-

mimo swego „temperamentu i uporu", „Gdyby — powiada —
w tym czasie (od r. 1866) by zdarzy si czowiek niezomny
i gdyby mu si byo udao pewn ilo posów porwa za sob,

to prdzej, czy póniej byby przecie zosta sam jeden, boby mu

wszyscy uciekli."

Te pogldy bardzo pesymistyczne dyktowaa bezwtpienia

Kaczkowskiemu nezem nieukojona gorycz, która od r. 1863 nie-

ustannie nurtowaa w gbi jego duszy. Potgowao j oddalenie

od kraju, o którego stosunkach informowa si tylko z doniesie

dzienników, lub z opowiada przybywajcych do Parya rodaków.

Przyjmowa je czsto bezkrytycznie i wyrabia sobie na tej pod-

stawie sd opaczny o ludziach i stosunkach galicyjskich.

Do kraju, a mianowicie do Lwowa, przyby raz jeszcze w r.

1878 i zabawi kilka tygodni; by u Namiestnika Alfreda Poto-

ckiego, u marszaka krajowego Ludwika Wodzickiego, widzia si

take ze wszystkiemi osobauii, „które si wówczas wieciy u góry",

lecz znalaz wszdzie „taki wstrt do kadej doniolejszej czyn-

noci, tak obaw kadej myli stanowczo polskiej", tak zupen

sprzeczno ze „swemi politycznemi zasadami", „e — dodaje —
musiaem sobie powiedzie: w tym kraju ja nie mam nic do czy-

nienia".

W cigu tego kilkutygodniowego swego pobytu we Lwowie,

mia take zbada Kaczkowski dziwn spraw tak zwanej „Konfe-

deracyi Narodu Polskiego", zawizanej w r. 1876 na gruncie

lwowskim w przeddzie wybuchu wojny turecko-rossyjskiej, przez

ludzi zupenie nieznanych, lub prawie nieznanych nietylko aa

granic, lecz nawet w kraju. Myl tej konfederacyi, zrodzona

w mtnej gowie ówczesnego wspópracownika „Gazety Lwowskiej"
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Teofila Szumskiego, a w lot pochwycona przez fantaste rewolucjo-

nist Wacawa Koszczyca, b. powstaca z r. 1863 Ksawerego Geb-

harda i Edmunda Eiedla, byaby niewtpliwie zgasa w samym

zarodku, gdyby nie gorczkowa a pena blagi gorliwo Koszczyca,

przedewszystkiem za, gdyby nie wspódziaanie rónych agentów

politycznych, na czele których sta przejedajcy z kraca w kra-

niec ca Europ Anglik lord Johnston Butler Northest^). Odgry-

wa tu take niema role, mieszkajcy stale w Ezymie, a zrcznie

lawirowa umiejcy midzy Kwirynaem a Watykanem, hrabia

i szambelan papieski Wadysaw Kulczycki, a take francuski legi-

tymista hr. Breda. Koszczyc, majcy stosunki ze Stambuem, potrafi

te zainteresowa tamtejsze sfery, wród których gówn rol od-

grywali Polacy, pozostajcy w subie tureckiej, zwaszcza Artur

Zimmermann (Artur-bej), Aleksander Zwierzchowski (Iskinder-bej)

i inni. Wmieszao si nadto w t spraw angielskie Towarzystwo

katolickie, które bynajmniej nie z ramienia rzdu angielskiego,

lecz na wasn rk, przez swego agenta Johnstona Butlera, d-
yo w swych wasnych celach do wpltania Polski w walk z Eos^

sy. — W ten sposób z maej pocztkowo chmurki, pocz pada
wielki deszcz i omal nie rozptaa si burza, której jednak poo-

yo kres rozstrzygnicie wojny — zwycistwo pod Plewn. —
Koszczycowa „Konfederacya Narodu polskiego" jeszcze przedtem

rozpada si na liczne inne zwizki czy konfederacye, które zni-

kay jedna po drugiej. Natomiast w Wiedniu utworzono Ezd na-

rodowy, który równie nie utrzyma si dugo, wcignwszy jednak

do swego skadu ju znacznie powaniejsze nazwiska: ks. Adama

Sapiehy, Artura hr. Gouchowskiego, Janki, Kornela Ujejskiego

i wielu innych.

Nie tu miejsce rozszerza si nad t zaiste dziwn spraw,

w której nie brako momentów wielce nawet komicznych, a która

jednak w swej caoci bya jednym z epizodów tragedyi narodu

polskiego w niewoli. Ciekawych szczegóów tej sprawy odsyamy

do dzieka p. Franciszka Eawity- Gawroskiego p. t. „Konfedera-

cye Narodu Polskiego w r. 1876" 2).

Spraw t o tyle poruszy tu uwaalimy za stosowne, o ile

wzi w niej udzia Zygmunt Kaczkowski. Starego spiskowca po-

') O tej sprawie nawiasowo wspomina Kaczkowski w przytoczo-

nym powyej licie swoim do pani Jadwigi Liskowej z r. 1894, pisa-

nym z powodu ^Wspomnie" ks. Leona Sapiehy.

'^) Lwów, 1909. Nakadem „Kuryera Lwowskiego".
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ciga musiaa odurzajca wo robót konspiracyjnych ; namawia
g'0 te do nich niewtpliwie bdcy z nim w cigych stosunkach

Wadysaw Kulczycki, czynny czonek owej „Konfederacyi", który,,

jakto z listu jego, pisanego z Ezymu d. 23 lipca 1877 r., wynika,

mocno si jej spraw interesowa. W licie tym, adresowanym do

„Konfederacyi Narodu Polskiego", donosi:

„Dwa listy naglce napisaem do Johnstona, jeden do Parya,

drugi do Londynu, przedstawiajc gwatown potrzeb pienidzy

i akcyi. Prosiem, aby cay stan rzeczy Beaeonsfieldowi przedsta-

wi. Zaklinaem go i poprzysigaem na wszystkie witoci. Wczo-

raj za napisaem do do Wiednia, aby si na powagi nie oglda
i K. N. P. tylko sucha. List ten, nie majc adresu Johnstona,

posaem zapiecztowany Zygmuntowi Kaczkowskiemu, który jest

w stosunkach z hr. Breda, który tu (w Rzymie) by z Buttlerem

(Johnstonem) i wprost do Wiednia pojecha. Nie miaem take

adresu tego zacnego legitymisty, ale poniewa Kaczkowskiego ci-

gle widuje, ten mu list wszak odeszle, a Francuz jest alter ega

Anglika. W licie wczorajszym take pooyem gówny nacisk na

pienidze."

Po zawizaniu jednak Rzdu narodowego w Wiedniu, gdy

sprawa zdawaa si przybiera znaczniejsze rozmiary, Kaczkowski

przyby do Lwowa, chcc widocznie rzecz zbada na miejscu. Na-

uczony dowiadczeniem, postpowa wszake z wielk ostronoci
i trzyma si na uboczu, a po zbadaniu wyda o K. N. P. opini

bardzo ujemn, o której dowiadujemy si z listu Kulczyckiego, pi-

sanego d. 27 sierpnia 1878 r. z Porto d'Anzio do jednego z. czon-

ków owej Konfederacyi. W licie tym czytamy

:

„Zygmunt Kaczkowski, co (sic !) bawi kilka tygodni we Lwo-

wie w przeszym miesicu, pisze do mnie, e K. N. P. jest cakiem

nieznana, o której nikt nie sysza, a wszyscy si dziwuj, e owa

nieznana i adnego znaku ycia nie dajca konfederacya, naraz si

odezwaa do Kongresu (w Berlinie) w imieniu narodu, co (sic!)

jej nie zna i o niej nie sysza."

Kulczycki iu take, zdaje si, by otrzewia, bo w tyme
licie dodaje, e powysze zarzuty Kaczkowskiego ,.nie s cakiem

bezpodstawne". 2)

1) Z listu Kulczyckiego, udzielonego mi uprzejmie przez p. Fran-

ciszka Rawit-Grawroskiego, który jest w posiadaniu take innyeli

listów Kulczyckiego i dokumentów, odnoszcych si do K. N. P. Ms.

^) Ze zbiorów Fr. Eawity - Gawroskiego. Ms.
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W pesymistycznem usposobieniu, wyniósszy z Galicyi same

tylko ujemne wraenia, powróci tedy Kaczkowski w sierpniu do

Wiednia, a we wrzeniu przeniós si na stae mieszkanie do Pa-

rya, oddajc sie ju w zupenoci swoim finansowym operacyom.

które teraz zmierzay, jak si zdaje, gów^nie do powetowania strat,

poniesionych w czasie krachu giedowego.

Do przedsibiorstw finansowych rwa si Kaczkowski od

modu. Jeszcze w r. 1858, jak to we waciwem miejscu zaznaczy-

limy, otyzymawszy mominacy na czonka Towarzystwa agrono-

micznego, wygotowywa plan zaoenia we Lwowie Banku obywa-

telskiego i wydawania dziennika polityczno-ekonomicznego. Jako

„banita", tak w Wiedniu, jak w Paryu by w cigym ruchu

w sferach giedowych i finansowych. Po wojnie prusko-francuskiej

mia wypracowa plan rycliej spaty 5-cio miliardowej kontrybu-

cyi wojennej, za co otrzyma krzy Legii honorowej. ') Po krachu

giedowym, w którym znaczn cz fortuny utraci, tem usilniej

zajmowa si spekulacyami tak finansowemi, jak i przemysowemi'

Midzy innemi, do spóki z Augustem Zangiem, wydawc starej

„Presse"*, zaoy w Paryu „Boulangerie de Yienne". która jako

spóka akcyjna do ostatnich czasów istniaa. — By te czynnym

w Paryu i za granic jako t. zw. „Assureur". t. j. za pomoc
kapitau francuskiego zakada spóki asekuracyjne. Tak powstaa

spóka asekuracyjna Franco -Hongroise, Azienda, Fonciere i wiele

innych 2j. Z tem w zwizku zdaje si by wzmianka w licie Kacz-

kowskiego do Seweryna Smarzewskiego. pisanym z Baden d. 5 lipca

1882 r. '). W licie tym czytamy:

,.0d kilkunastu dni jestem znowu w Wiedniu. gdzie*mam za-

jcie przy likwidacyi sfuzyonowanych asekuracyi, która potrwa za-

pewne do koca biecego miesica ; osiadlem za na ten czas

w Baden i próbuj tutejszych wód mineralnych przeciw memu
reumatyzmowi."

W r. 1885 spotka si Kaczkowski w Paryu z Namiestni-

kiem Zaleskim, który mówi mu wiele o biedzie, panujcej w Ga-

licyi. Wspominajc o tem w licie do Seweryna Smarzewskiego

z d. 21 lutego 1886 r. rzuca Kaczkowski projekt poprawy amorty-

zacyi Listów zastawnych Towarzystwa kredytowego ziemskiego.

^) Z listu Eusreniusza Korytki, pisanego do Adama Kreehowie-

<'kiego z Parva d. 18 kwietnia 1914 r. Ms.

2) Z listu Adolfa Wad. Inlendera z d. 17 lutego 1917. Ms.

*) Ze zbiorów Tadeusza Smarzewskiego. Ms.
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„Przed kilku laty — pisze, — kiedy ja sam sie zajem kwesly

amortyzacyi, do czego mnie spowodoway nieudolne systemy amor-

tyzacyi, przyjte tak przez tutejszy Credit foneier, jak i przez Ezd
przy Rencie amortyzacyjnej, kazaem zrobi Rymkiewiczowi, je-

dnemu z najznakomitszych kalkulatorów tutejszych, kilka tablic

amortyzacyjnych wedug systemów nowych, których formuki da-

em mu gotowe. Jeden z tych wynalezionych przezemnie systemów

daby sio zastosowa dla Towarzystwa kredytowego z ogromn ko^

rzyci. Polega on na tem, i wydawszy Listy zastawne 3-procen-

towe. mona tym samym wydatkiem, jakie dzisiejsza amortyzacya

kosztuje, nietylko amortyzowa je o jeden procent co roku vvyej

nad pari, t. j. w pierwszym roku po 100, w drugim po 10i<^,

w ostatnim po 175, ale jeszcze robi oszczdnoci tak wielkie, e
w lat kilkadziesit Towarzystwo miaoby rezerwy, skadajce si

z wielu milionów. System ten monaby zawsze zaaplikowa z ko-

rzyci, ale naturalnie, e takim rodkiem nie mona zaradzi gro-

cej kryzys."

Zygmunt Sarnecki, który przyjechawszy do Parya w r. 1884

na duszy pobyt, zbliy si do Kaczkowskiego, a i w póniejszych

latach, jako redaktor i wydawca wytwornego tygodnika p. t. „wiat"',

by z nim w ci(igych stosunkach, — pisze o nim w licie z dnia

21 marca 1914 r.i):

„By on przedewszystkiem finansist, uywajcym polityki,

a niekiedy nawet i literatury, do celów spekulacyjnych, giedo-

wych, ...Znali go mniej wicej bliej — tylko bankierzy, z którymi

pozostawa w cigych stosunkach, a wprawy w uruchomianiu wiel-

kich interesów pieninych naby, wedug wszelkiego prawdopo-

dobiestwa, w czasie dugiego swego pobytu w Wiedniu. Korzysta

z niej nastpnie z powodzeniem w Paryu. Mówiono, e jest bar-

dzo bogaty. Liczono go na miliony. Zdaway si wiadczy o tem

konferencye z francuskimi geszefciarzami pierwszej klasy, przery-

wajcymi nam nieraz rozmowy literackie i wyprowadzajcymi go

ze skromnej pracowni, w której siedzielimy, do t. zw. salonu na

pilne narady. Moe by tylko ich porednikiem i informatorem

w sprawach, czcych targ pieniny wiedeski z targiem paryskim.

y wygodnie, lecz nie zbytkownie. Salon jego urzdzony by ba-

nalnie i niemal bez smaku Zna wielu emigrantów starych

i modszych, rzadko kiedy prz3'jmujc ich u siebie i zachowujc

si wzgldem nich — o ile ja widziaem — dosy chodno. Wszystko,

O List z Zakopanego do Adama Krechowicckiego. Ms.
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co go dotyczyo osobicie, wycznie, moralnie, byo zawsze przez

niego zamilczane i jakby z rozmysem ukrywane... Mówi tylko

czasem, ale bardzo ogldnie, o swem uniewinnieniu przez ludzi

powanych i zacnych. Sowem, by to czowiek bardzo niepospo-

lity, indywidualny, nie aden zdrajca (za jakiego go okrzyczano

po 1863 roku), lecz w gruncie rzeczy niezbyt sympatyczny, a na-

wet poniekd zagadkowy."



IX.

(Sawa Sienkiewicza. — Krytyka Kaczkowskiego. — Eozbiór tej kry-

tyki. — ,.Grraf Rak". — Listy Kaczkowskiego o Sienkiewiczu. — Jak

naley pisa powie historyczn. — „Abraham Kitaj". — Listy Kacz-

kowskiego, wyjaniajce cel tego utworu i powody niechci do Sien-

kiewicza. — Ciga z nim rywalizacya. — Ozem jest w rzeczywistoci

„Abraham Kitaj?' —-Krytyki tej powieci. — „Olbrachtowi Rycerze". —
Rozbiór tej powieci. — Listy o niej Kaczkowskiego.)

Podczas kiedy, wielbiony niegdy w spoeczestwie pol-

skiera autor powieci nieczujowskich, oddawa sie na obczynie

wycznie niemal spekulacyom finansowym, w Polsce i po za jej

granicami rosa wielka, promienista sawa Henryka Sienkiewicza.

Echa tej sawy, bardzo rozgone, odbijay si w sercu autora

„Murdeliona" dziwnie bolesnem echem. Kto w kraju, w caej Pol-

sce zaj jego miejsce, a nietylko miejsce zaj, lecz go o wiele

przewyszy w jednomylnem uznaniu i hodzie olnionego bla-

skiem geniuszu spoeczestwa. Zniós jeszcze cierpliwie zachwyty,

obudzone nowelami i opisami podróy, — lecz gdy si ukazao

:

„Ogniem i mieczem", wywoujc niebywae wTaenie, nie wystar-

czay mu ju namitne protestacye, wygaszane w gronie bliszych

i dalszych znajomych, nie wystarczay krytyki, wypowiadane w li-

stach prywatnych. Trzeba ju byo wystpi publicznie z krytyk,

która jeliby nawet nie zdoaa zabi w zarodku rodzcej si sawy,

to przynajmniej moga przymi j i stumi sowem na pozór

spokojnem i powanem, w istocie za druzgoczcem.

Przygotowywa si do tej krytyki widocznie z nakadem mo-

zolnych studyów, odwiey w pamici nietylko dawniejsze litera-

ckie wspomnienia, lecz przestudyowa ca wspóczesn, zwaszcza
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realistyczn i naturalistjczn, literatur i przesa redakcyi „Ga-

zety Lwowskiej" obszern prac, w której, ju w samym tytule,

stan na stanowisku mistrza w obec pocztkujcego ucznia, s-

dziego, wyrokujcego bez apelacyi. Tytu tej obszernej rozpraw}^

brzmi

:

„Zygmunt KaczTioicshi o pismach Henryka Sienkiewicza."

Gdy rkopis nadszed do redakcyi, wywoa niemae porusze-

nie. Eedaktor naczelny waha si drukowa, nie cicc jednak sa-

mowolnie rozstrzyga, przedstawi te spraw ówczesnemu Namiest-

nikowi Filipowi Zaleskiemu i Wiceprezydentowi Loeblowi, którzy

podówczas bardzo gorliwie zajmowali si rozwojem „Gazety Lwow-
skiej". Po dugicti naradach i rozwaeniu ^jro i contra zadecydowano,

aby rozpraw Kaczkowskiego drukowa, z pewnem jednak zastrzee-

niem ze strony redakcyi. — Druk rozpocz si w Nr. 166 z dnia

19 lipca 1884 r. i trwa do Nr. 185. t. j. do dnia 11 sierpnia,

zajmujc 15 odcinków. Przy pierwszym redakcya zamiecia zastrze-

enie tej treci, e ogasza t prac z uwagi na stanowisko autora

w literaturze i uznajc donioso wymiany powanych i wytra-

wnych opinii w sprawach literackich.

Opinia miaa istotnie pozory powane. Nie mniej jednak bya
niesprawiedliwa, w najwyszym stopniu stronnicza, pena nieuza-

sadnionych insynuac3'j. a pisana widocznie pro domo sua, i to je-

szcze z trójnoga.

Ju na samym wstpie zaznacza Kaczkowski, i nie moe
modemu autorowi odda wikszej pochway, jak wyznajc, e on,

Kaczkowski, czyta wszystkie utwory Sienkiewicza, które podówczas

wyszy w 4 tomach, przeczyta je nawet z zajciem; poczem wdaje

si w polemik z tymi, którzy w Krakowie „schwalili modego
autora na umor". Do dugo tumaczy, z jakich powodów przesa-

dzone pochway s szkodliwe i co jest waciwie „epopeja", jak

ju nazwano „Ogniem i mieczem". — Przechodzc do szczegóowej

oceny, przyznaje Sienkiewiczowi talent mody, wiey, peen nie-

zwyczajnej energii, a czasem nawet porywajcy, — lecz dodaje,

e talent ten objawi si w niektórych pocztkowych utworach,

„w ksztatach prawie potwornych". „Bartek zwycizca" spra-

wia na Kaczkowskim wraenie ckliwe i wstrtne, albowiem — po-

wiada — „rozdziera rany spoeczestwa a nie przynosi zarazem

adnej pociechy, moe w polityce by aktem koniecznoci, ale

w dziedzinie sztuki jest barbarzystwem". „Szkice wglem"
wywouj — zdaniem krytyka — jeszcze daleko przykrzejsze wra-

enie swoim beznadziejnie czarnym kolorytem. Duszy ustp po-
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wieca tu Kaczkowski surowej krytyce jzyka, uytego w tych po-

wieciach przez Sienkiewicza. „Jzyk to „wykoszlawioiiy, peen
najgrubszych bdów przeciw gramatyce i skadni". Forma jest

„przedrzenianiem jzyka hidowego", tre za „wykrzywieniem

rzeczywistoci, a zarazem miertelnym grzechem przeciwko kardy-

nalnym zasadom poezyi i sztuki".

Czytajc dzisiaj te epitety: „ckliwy, potworny, barbarzyski,

wstrtny", a do tego „grzeszcy przeciw gramatyce i skadni" —
epitety, zastosowane do utworów Sienkiewicza, zdumienie istotnie

ogarnia. Jest to tylko jaskrawy dowód, do jakiego stopnia zawi
zalepi moe! Bo nie pojal, a raczej poj nie chcia Kaczkowski

gównej, przewodniej myli przepiknycli Sienkiewicza nowel : nie

zrozumia, bo zrozumie nie chcia, e wszystkie one wynikny
z gbokiego odczucia niedoli ludzkiej,' uginajcej si pod brzemie-

niem wrogiego systemu („Bartek zwycizca", „Szkice wglem"/
„Z pamitnika nauczyciela"), opuszczenia sierocego („Janko muzy-

kant" i „Jamio"), mioci nieszczliwej („Hania"), beznadziejnej

tsknoty tuaczej („Latarnik"). " Nie odczu, bo odczu nie chcia

krytyk zawistny przedziwnej prostoty sowa i tego mistrzowskiego

artyzmu, z jakim twórca znajduje zawsze waciwy, a peen pro-

stoty wyraz dla okrelenia cierpie ludzkiej duszy.

Kaczkowski upatruje w tych nowelach tylko „zwierzc na-

tur czowieka" i nic „prócz materyi, widzianej nie w blaskach

soca, lecz wród ciemnej nocy", a rzecz znamienna, e chwalc

w „Jamiole" obrazki wiejskiego pogrzebu i wiejskiej karczmy, za-

znacza, e mog one „stan obok najpikniejszych rysunków po-

wieci ludowych — Kraszewskiego". Tego samego Kraszewskiego,

któremu stale odmawia wszelkiej zasugi i artyzmu, gania nie-

dbalstwo i zaniedbanie stylu, pomawiajc o niedostwo twórczoci,

o popenianie plagiatów ! W ustach Kaczkowskiego to postawienie

noweli Sienkiewicza „obok" Kraszewskiego jest chyba surow na-

gan. — „Janko muzykant" jest, wedle krytyka, sabym odbla-

skiem „niemiertelnych utworów Turgeniewa", — natomiast po-

doba mu si opis powodzi w powiastce „Za chlebem", chocia

i tutaj krytyk poj nie moe, dlaczego po mierci winnego ojca,

ginie cakiem niewinna dziewczyna. On wolaby, aby bya cho
cokolwiek winna, aby zapomniaa swej idealnej mioci dla pozo-

stawionego w kraju kochanka i oddaa si mniej idealnemu uczu-

ciu dla namitnego Orlika

!

W ogóle we wszystkich tych nowelach Kaczkowski upatruje

obok „wrodzonej skonnoci do czarnego zapatrywania si na wiat

Zygmunt Kaczkowski i jego czasy. 27
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i ycie czowieka", take „przemagajcy pocig do naladowania

szkoy naturalistycznej — Zoli". — Tu nastpuje szeroka i duga

dysertacya o Zoli i jego naladowcach, czy kontynuatorach. I na-

reszcie dochodzi krytyk do powieci „Ogniem i mieczem".

Tu postpi sobie Kaczkowski mocno dyplomatycznie. Jeli

oceniajc nowele, nie waha si uy ostrych wyrazów potpienia, —
w obec „Ogniem i mieczem" nie szczdzi nawet pochwa — po-

zornych. I^rzyznaje wprawdzie, e tu, na „ciasnem polu", zakre-

lonem powieci, „odetchn autor piersi niezmiernie szerok",

e „swoim postaciom i krajobrazom, nawiedzionym najjaskrawszemi

farbami, jakiemi pióro si moe posuy, nada wyrazisto nama-

caln, uderzajc" — lecz wnet dodaje: „czsto nawet przeraa-

jc" — w czem, zdaniem krytyka, spoczywa tajemnica, e ta po-

wie „powszechne obudzia zajcie" i jak najgortsze uniesieniu.

„Eysunki Sienkiewicza — pisze Kaczkowski — s doskonaoci

w swoim sposobie. Czsto kilkoma pocigami pióra okrela tak

dobitnie ca figur, e brakujcych rysów kada wyobrania sobie

dopeni". Wszystkie postacie „s namacalnie widoczne, stoj do-

skonale na wasnych nogach, oddychaj swobodnie, myl, mówi,
ruszaj si, yj"... „Pod tym wzgldem Sienkiewicz, tak w naszej

literaturze, jak w obcych, przewyszy wielu, a zbliy si do naj-

lepszych."

Wypisawszy te, chocia do miarkowane pochway, zabra

si teraz krytyk do bardzo starannego ich pomniejszania, czy

te zamazywania. Eysunek postaci jest doskonay, ale tylko rysu-

nek. Typów i charakterów, obrazu ich w^ewntrznego niema. Po-

wie caa pisana bez planu, to te i charaktery bez planu two-

rzone, zmieniaj si wedle „chwilowego natchnienia-. „Aby trafnie

odtworzy typy i charaktery — uczy Kaczkowski — potrzeba ró-

dowej nauki i intuicyi". Sam talent tu nie wystarcza. I tak n. p.

Podbipita, „z pocztku oczywicie przeznaczony, aby si sta ka-

rykatur redniowiecznego rycerstwa, rodzajem polskiego Donki-

szota w drobnych rozmiarach", — staje si nagle bohaterem-

raczennikiem. A ta sprzeczno — dodaje krytyk — „narzuca nam
pytanie: czy tylko ludzie gupi s zdolni tak wzniosych po-

wice? Z tego punktu widzenia sprzeczno ta jest nietylko ra-

ca, ale obraajca".

Analizujc poszczególne postacie powieci, postpuje Kacz-

kowski wedle tego samego krytycznego systemu. Kad wypowie-

dzian pochwa skrztnie zaraz potem zamazuje. Skrzetuski po-

siada zrazu sympaty krytyka, lecz okazuje si w kocu, e cho-
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€ia jest „postaci zajmujc i nie niewaciw na bohatera po-

wieci", to wszake „jest to rycerz nie czuostkowy, tylko choru-

jcy na mio, nie sielankowy, tylko paksiwy", — autor w przed-

stawieniu tej postaci „grzeszy tu i ówdzie przeciw psychologii",

a bohatera swego, który „móg by podniesionym daleko wyej
duchowo", wyobraa „zanadto przewanie ze strony fizycznej".

Zagoba — przyznaje Kaczkowski — „jest najudatniejstz

w caej powieci figur" — ale có, gdy w nim jest „sprzecznoci

bez liku". Nie Falstafi" to, lecz raczej uszlachetniony nieco Papkin

XVII. wieku", Woodyjowski jest „kreacy niedostateczn". Helena,

której posta zewntrzna odmalowana bardzo pontnie, jest w grun-

cie rzeczy „gsk", których w Polsce daleko mniej bywao, ni
gdzieindziej. „Bohun jest doskona kreacy... — powiada Kacz-

kowski — zostanie on w naszej literaturze na zawsze." Lecz w lad

za tem pisze : „Sienkiewicz nie umia logicznie i naturalnie przed-

stawi go w akcyi... w naszej pamici zostanie tylko junak, ale

nie historyczny hetman kozacki". „Chmielnickiego charakter, tem-

perament i ca posta przedstawi nam autor pod wzgldem psy-

chologicznym prawdziwie, a zarazem zgodnie z historycznem po-

daniem" — lecz wnet dorzuca — w swem „politycznem znacze-

niu jest uchwycony przynajmniej o cay ton za nisko". Winio-

wiecki jest postaci ju cakowicie „skrzywion". „Sienkiewicz bar-

dzo niewdziczne wzi przed si zadanie, usiujc umy Jarem
i zrobi z niego taki typ oligarchy, dla którego czytelnik mógby
w sobie obudzi sympaty i poszanowanie."

A cao wreszcie? Caoci brak perspektywy — jest natok

„jednej i tej samej natury obrazów'. Najsilniejszem nerwem ta-

lentu Sienkiewicza jest „wyrazisto rysunku i wietno koloru

w obrazowaniu", — ale w obrazach jego znajdujemy „nietylko ja-

skrawo, która nam si ju nie podoba, ale przeraliwo kolo-

rów, któr stanowczo potpi naley". Przyznaje Kaczkowski

wprawdzie, e w powieci tej s obrazy, „mistrzowsk rk krelone",

opis oblenia Zbaraa nazywa „wietnym", ale wnet dodaje, e
w^ tych obrazach „bardzo sporo jest niedokadnoci", albowiem

„autor, niesiony czsto cakiem bezwiednie potg swojej imagina-

cyi. pdzi jak gdyby na skrzydach wichru, ale co chwila utyka.

Potykania si te — nie waha sie powiedzie Kaczkowski, — potr-

canie si ustawiczne o history, o geografi, o gramatyk (!),

o uczucie dobrego smaku (!j, a nareszcie o prawdopodobiestwo,

sprawiaj nieprzyjemne wraenie na uksztaconego czytelnika .
—

Z owych „niedokadnoci", które Kaczkowskiego tak mocno ra,
27*
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wymienia on wszake zaledwie par i to zaiste bez wikszego zna-

czenia, zaznacza n. p., e Krzeezowski nie przeszed do Chmielni-

ckiego z rozwinitymi sztandarami, lecz wzity przez niego do nie-

woli, dopiero wówczas z nim si poczy, — e Czarniecki nie

by wzity w niewol pod ótemi Wodami, tylko poszed na za-

kadnika i bezprawnie zatrzymany zosta i t. p. Drobne to s „nie-

dokadnoci", nie zmieniajce istoty rzeczy, a które zapewne arty-

stycznymi wzgldami byy wymagane. Inaczej bowiem przedstawia

si przejcie do nieprzyjaciela „z rozwinitymi sztandarami", a ina-

czej cicha zdrada, dopeniona ju w niewoli; inaczej wzicie je-

cem takiego wodza jak Czarniecki na polu bitwy, a inaczej wiaro-

omne uwizienie zakadnika. — Ale tego krytyk nie bierze wcale

pod uwag i w dalszym cigu odmawia Siekiewiczowi nietylko

„rozwagi, miary, zastanowienia", ale nawet tego instynktu, który

pozwala odróni to, co jest prawdopodobnem, od tego, co jest

niemoebnem. „Otó, — powiada Kaczkowski — tego instynktu,

który nie jest czem innem, jak tylko gównym pierwiastkiem zdro-

wego rozsdku, w nim (w Sienkiewiczu!) nie widzimy, a z tego

naleaoby wnosi, e jego talent ma pewn niedostateczno wro-

dzon. Nie jest to jeszcze wielkiem nieszczciem — pociesza Kacz-

kowski Sienkiewicza, — bo t niedostateczno mona wypeni
prac i wrodzony dar zdrowego rozsdku da si zastpi zastano-

wieniem."

I to pisze autor demonicznego, zgoa nieprawdopodobnego

„Murdeliona!" — Wasnym oczom wierzy si nie chce.

W dalszym cigu zarzuca krytyk powieciom Sienkiewicza

brak — dramatycznoci. Wszystko traktuje „powierzchownie"* i „ze-

wntrznie" tylko. Tak postpuje z ludmi, tak te z history; du-

chowych spryn dziaajcych niema wcale ; . zamiast wypadków

dziaaj u niego przypadki i „caa akeya powieci, prócz historj^-

cznych wydarze, jest tylko szeregiem przypadków".

A jzyk Sienkiewicza? Kaczkowski przyznaje w jednem miej-

scu, e jest pynny i gadki, gitki i bogaty w wyrazy, — ale

o kilkadziesit wierszy niej ju w nim dostrzega wady i .,to bar-

dzo race", a gorszy si okrutnie „lokucyami" Zagoby. Zdaniem

krytyka, obudzaj one „wstrt i obrzydzenie", a gdyby te „plugawe

koncepty" uznano za dowcipne, to „musielibymy sobie powiedzie^

e dobry smak ju wcale u nas zagin, e akademia nowego j-
zyka usadowia si midzy straganami, a nasza pikna literatura

staa si prostack i gburowat". — „Kady utwór literacki po-

winien by tak napisany, aby móg by gono czytanym w naj-
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•wykwintniejszjm salonie, — a czy powie „Ogniem i mieczem"

mogaby by czytan w jakimkolwiek salonie, a choby tylko po-

midzy mczyznami, którzy strzeg uczucia przyzwoitoci i swoje

uszy szanuj?"

W rezultacie có zostao z tej tak gonej, tak rozsawionej

powieci „Ogniem i mieczem"? Moe przecie jest w niej jaka

myl dziejowa? a przynajmniej myl samego autora. „Szukamy

jej wszdzie — powiada Kaczkowski, — lecz nie moemy znale.

Myli dziejowej tam niema, a jeli jest co do niej podobnego, to

jest tylko jej karykatura,"

Aby si duej nad tem nie rozwodzi, pomijamy ju, w jak

stronniczy sposób, z okiem widocznie zwróconem zoliwie do Kra-

kowa, gdzie schwalono powieci Sienkiewicza „na umor", —
uzasadnia autor bolesne zarzuty, czynione powieci „Ogniem i mie-

czem", „braku mioci, któr winnimy matce, braku uszanowania,

które naley si ojcu, braku wspóczucia, które naley si nie-

szczliwym, chociaby obcym, a có dopiero swoim, wreszcie braku

zdania, sdu, odwagi i t. d. W obec tego wszystkiego powie ta nie

moe by, zdaniem krytyka, uwaana za skoczone dzieo sztuki —
jest zapylonem i krzywem zwierciadem liistoryi".

W obec takiego wyroku zdumienie ogarnia, czytajc o kilka

wierszy poniej pochwalne zakoczenie: Powie „Ogniem i mie-

czem", to dar, rzucony do narodowego skarbca, dar, który wyda
„dwik jasny i brzmicy", „dwik zota", — a Kaczkowski, je-

eli „za swoje noce nieprzespane nad ksikami i papierami i roz-

maite inne mniej dobrowolne dolegliwoci" marzy o jakiej nagro-

dzie, to o tej tylko, aby si doczeka nowego rozkwitu piknej

literatury naszej, a w niej „jak najwicej tak wietnych talentów,

jak Sienkiewicza i jak najwicej tak zajmujcych utworów, jak po-

wie „Ogniem i mieczem".

Doczeka si. Po tej powieci nastpi i „Potop" i „Pan Wo-

odyjowski", caa promienna Trylogia, — a po niej „Krzyacy"

i „Quo vadis" i tyle innych arcydzie, rozsawiajcych imi Polski

i jej geniusza po caym wiecie. Ale nie doczeka si Sienkiewicz

uznania ze stronv swego surowego krytyka, nie doczeka si co-

fnicia, a przynajmniej zagodzenia wyroku na ..Ogniem i mieczem".

Kaczkowski, jak to z licznych jego korespondencyj wynika, nie

przesta sarka na „wykrzywianie zwierciada historyi", na „jzyk

i styl" Sienkiewicza, Dowiedziawszy si, e Wojciech Dzieduszycki

wygosi we Lwowie dwa odczyty o „Ogniem i mieczem", pisze

do Adama Krechowieckiego w licie z d. 21 padziernika 1884 r.

:
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...„Chcc koniecznie powiedzie co nowego, zaplta si (Dzie-

duszycki) w zdania i rozumowania do tego stopnia oryginalne, e
ich podobno nikt nie podzieli, kto cho jakokolwiek jest obeznany

z zasadami estetyki i krytyki... Od stworzenia wiata, a po dzie

9 padziernika b. r., jeszcze nikt o tern nie sysza, e cztery tomy,

napisane proz, czstokro nawet bardzo kulaw, a tu i ówdzie

bardzo plugaw, które sam autor nazwa powieci, s niczem in-

nem, jak tylko poematem... Nad nowym rodzajem poematów, pisa-

nych niedba proz, ju i gowy sobie ama nie mona." ^)

G innych powieciach Sienkiewicza sd Kaczkowskiego nie

by wcale askawszy. Oto n. p., co pisze o powieci „Bez dogmatu"

do prof. Liskego z Parya, dnia 4 lutego 1891 r. : „P. Bogusaw-

ski widzi co w powieci Sienkiewicza „Bez dogmatu", czego prze-

cie nikt inny nie znajdzie, choby kto mia cierpliwo cae to

niemoralne dzieo przeczyta, które jest tylko plagiatem (sic!)

i rozwakowaniem Goethego „Des jungen Werthers Leiden", na-

turalnie bez gbokoci i bez genialnej zwizoci Goethego." 2)

Nie sama jednak tylko zawi literacka bya powodem tych

zjadliwych krytyk Kaczkowskiego. Na dnie duszy autora „Teki

Nieczui" tlaa zawsze ywa nienawi do „Staczyków", którym

przypisywa popieranie Sienkiewicza. To wszystko, co wychodzio

z tego obozu, a zwaszcza z ust lub z pod pióra hr. Stanisawa

Tarnowskiego, byo za wyrazem powszechnego uwielbienia dla

twórcy Trylogii, miao szczególn wasno rozbudzania tej niena-

wici. Zreszt przyznaje to sam Kaczkowski w licie do Adama
Krechowieckiego. z Parya, z d. 9 listopada 1885 r. W licie tym

pisze : „Za Sienkiewiczem stoi caa falanga haaliwego i wanie
takiego stronnictwa, które dawniej nie lubio mnie bez powodu,

a teraz ma do tego powody." ^)

Nie wtpic zreszt nigdy w potg swego talentu i sdzc,

e on jest zawsze w stanie zada cios miertelny rozgonej sa-

wie Sienkiewicza, postanowi Kaczkowski sam wystpi w szranki

na polu powieci historycznej, aby pokaza, jak taka powie po-

winna by pisana, by nie bya „zapylonem i wykrzywionem zwier-

ciadem historyi".

Tu jednak jeszcze zaznaczy naley, e ju na lat kilka przed

wydaniem „Teki Nieczui" i przed t krytyk dzie Sienkiewicza,

1) Ms.

2) Zbiór Bibl. Ossoliskich, Nr. 4985. Ms.

3) Ms.
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Kaczkowski przerw.a dugie milczenie i wydrukowa w warszaw-

skiej „Gazecie Polskiej" powie jednotomow p. t. „Graf Eak",

która nastpnie wysza we Lwowie, nakadem F. H. Richtera. Nie

wywara ona adnego wraenia, a raczej wraenie ujemne. Jest to

powie wspóczesna, z czasów przygotowujcej sie wojny wosko-

austryackiej, o fabule niezmiernie niejasnej i zawikanej, osnutej

na tle dziejów niemal zupenie wynarodowionej rodziny kroacko-

polskiej, Rakowskich. Peno tu sytuacyj nacignitych i niepra-

wdopodobnych, a przecionych astronomiczno-filozoficznemi roz-

waaniami gównego bohatera, owego Grafa Raka, czowieka bez

adnych zasad i uczu i w nic niewierzcego, prócz w cudotwór-

cz potg materyi. Zkd Chmielowski w swojej „Historyi Litera-

tury Polskiej" ^) wysnu wniosek, e „Graf Rak" stara si udowo-

dni, „i wyniki nauki nietylko nie przecz niemiertelnoci du-

szy, lecz j owszem stwierdzaj", pozostaje zagadk. W rzeczywi-

stoci bowiem „Graf Rak" tej niemiertelnoci nieustannie zaprze-

cza a do nagej swej mierci. Trudno równie zrozumie pochway,

jakich Chmielowski me szczdzi tej powieci w swojej ksice
o „Naszych Powieciopisarzach" ^). Wedle krytyka myl Kaczkow-

skiego w tej powieci „rozpatruje si w widnokrgach szerokich",

„talent jego skupi si i zerodkowa"... Graf Rak ma by ,:figur

znakomit, pod pewnym wzgldem — nawet skoczon". Wszyst-

kiego tego w tej powieci dopatrze si niepodobna. Owe „widno-

krgi szerokie", to chyba ów wiat egzotyczny, w który nas autor

wprowadza, wiat obcych dyplomatów, generaów, ekscelencyi,

bankierów. Wprowadza w ten wiat, ale nas z nim nie zapoznaje.

Przesuwa si on przed oczyma naszemi przez jasno owietlone sa-

lony, w których rozmawia si po francusku — caemi kartkami,

do zreszt banalnie. Ich wntrze duchowe pozostaje dla nas nie-

znanem i — mao interesujcem. Talent Kaczkowskiego nietylko

tutaj nie skupi si i nie zerodkowa, ale przeciwnie, dziwnie oka-

za si zimnym i nieproduktywnym. Posta gówna „Grafa Raka"

nietylko nie wydaje si nam znakomit i skoczon, lecz w caoci

chybion, a w szczegóach nieznonie nudn, narzucajc si czy-

telnikowi swoj astronomiczn wiedz.

Co skonio Kaczkowskiego, do napisania tej powieci? Na

pewno orzec trudno, przypuci wszake mona, e obudzone zaj-

cie dla bada astronomicznych ówczesnerai pracami Kamila Flam-

1) Tom VI., str. 115.

2) Str. 407—416.
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inariona, wczytywanie si w jego wanie w roku 1878 w Paryu

wydany „Catalogttc des etoiles douhlcs et nmUijdes en mouvemen

relatlf ceram", studyowanie nastpnie dzie astronomicznyeli Her-

sehela i filozoficznych Kanta, a mianowicie rozmaitych docieka

tego ostatniego, jak n. p. o Uranusie, odkrytym póniej dopiero przez

Herschehi, i o asteroidach pomidzy Marsem i Jowiszem. To pe-

wna, e w wywodach astronomicznych Grafa Eaka jest wiele ust-

pów, niewtpliwie zaczerpnitych z dzie Flammariona i Herschela.

z jego rozpraw o kometach, oraz systemie sonecznym. To wszystko

jednak czyni wraenie niesmacznej pozy na erudycy w astronomii,

której nikt przecie uczy si nie zechce z powieci, zreszt nudnie

i rozwlekle pisanej.

Surowo skrytykowano t powie w „Sowie" warszawskiem.

przy sposobnoci oceny innych, póniejszych dzie Kaczkowskiego,

na co tene w licie do Adama Krechowieckiego, z d. 25 lutego

1886 r.. mocno si oburza: „Obskurus ten — pisze — ze „Sowa"

nie wie, e „Graf Eak" by trzy razy (?) drukowany w Polsce,

jest przetumaczony na jzyk niemiecki, a nawet kto zrobi zen

excerpt po francusku i czyta go tutaj (w Paryu) w klubie astro-

nomicznym, o czem mnie sam Flammarion listem zawiadomi." ')

Bd co bd „Graf Eak" uton w niepamici.

I znowu lat W'iele zbiego Kaczkowskiemu na innych, nie

literackich zajciach. Dopiero sawa Sienkiewicza wcisna mu
pióro do rki.

I urodzi si „Abraham Kitj"', a po nim „Olbrachtowi Ey-:

cerze".

W r. 1885, w Nr. 291 z d. 21 grudnia, rozpocza „Gazeta

Lwowska" w^ fejletonie druk „Abrahama Kitaja", który nastpnie

pojawi si w 2 tomach w wydaniu warszawskiem Gebethnera

i Wolta, w roku nastpnym. O tej powieci pisze sam autor w li-

cie do naczelnego redaktora „Gazety Lwowskiej", d. 24 padzier-

nika 1885 r. : „Powie ta obejmuje obraz Ezeczpospolitej polskiej

z lat 1683— 1686. Jako materya do niej posuyy niektóre tra-

dycye, które z tej epoki przechoway si do ostatnich czasów

w Ziemi Sanockiej, tudzie familijne papiery, które po Krajewskich

i Kitajgrodzkich dostay si do rk Autora. Z wypadków" history-

cznych przedstawione s w niej : Odsiecz Wiedeska, obydwie bi-

twy pod Parkanami i nieszczliwa wyprawa Sobieskiego na Bu-

Ms.
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-dziaki, za glównemi figurami s Król ze starszyzn wojskow,

rodziny Fredrów, Borowskich, Dzierków, Kitajgrodzkieh i inne..."

Zastrzega si wprawdzie Kaczkowski, e „nie by-o wcale jego

zamiarem i w zawody z gtonemi powieciami ostatnich czasów,

które przedstawiajc osoby i wypadki w ogniach bengalskich, obli-

czone s na zrobienie efektu, a dla których i krytyka jeszcze nie

znalaza nazwiska, nazywajc je to poematem, to epopej". —
w dalszym jednak cigu tego listu nie tai, e pragn w „Abra-

hamie Kitaju" okaza, jak si powinno pisa powie historyczn.

„Moja powie — powiada — przedstawia w sposób realistyczny

swój wiek, jakim by w samej istocie, i ludzi z krwi
i ciaa z ich wszystkie mi wadami, — a oprócz tego i wy-

kad jest bardzo zwizy, prawie kronikarski, albo pamitnikowy,

bez adnych refleksyi, z krótkie mi opisami i bez natura-
1 i s t y c z n e j d y s e k c y i. " ^

)

W póniejszym licie pisze o teje powieci:

„Ktokolwiek si zna na ywioach, z których si tworzy

obrazy, ten zaraz spostrzee, e z tych wypadków, które w t po-

wie objem, mona byo nakrzesa niezmiernie wiele scen stra-

szliwych i olniewajcych, a wszystkie zanurzy w morzu krwi

i owieci ogniem bengalskim. — Dlaczegoby n. p. Prokop nie

móg l)y synem Houbowskiego? dlaczegoby bracia Kitajgrodzcy

nie mieli po szekspirowsku zetrze si kilka razy z sob? dlacze-

goby Kitaj nie móg porwa Krzysi i schowa jej u jakiej czaro-

wnicy na Wgrzech ? Dlaczegoby Fredrowa nie moga si kocha

w Kitaju? dlaczegoby Mruczycha nie moga by oddan pod sd
i wzit na tortury? Dlaczegoby Pietraszek nie móg si w jaki

krwawy sposób powici dla Eybki, albo dla wyratowania Mru-

czychy? i t. d., i t. d., z czegoby si wywizao scen bardzo dra-

matycznych na sze tomów, albo i wicej."

Jeeli nie skorzysta z tych sposobnoci Kaczkowski, chocia

mu „materyau nie brako", to jedynie dlatego, aby „dla efektu"

nie powica prawdy, albowiem — dodaje — „nie w tem ley

zasuga sztuki, aby duo materyau zgromadzi, tylko w tem, aby

ze trafny wybór uczyni i przedstawi go w takiej mierze i ta-

kim porzdku, jakich wymagaj prawda psychologiczna i histo-

ryczna." -)

') Z listu do Adama Krechowieckiego. Ms.

-) List z Parya, z d. 8 grudnia 1885 r. Ms.
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Zatem bez „efektów i ogni bengalskich", jakimi owietla

swoje obrazy Sienkiewicz, — „Abraham Kitaj" mia' by wzorem

tego, czem by powinna powie historyczna. Do tego samego

przedmiotu wraca jeszcze w listach póniejszych kilkakrotnie.

W jednym z nich \) pisze

:

.,Nie chciabym, aby mnie porównywano z Sienkiewiczem,

bo byoby to zapewne dla mnie niedobrze, a moe i dla niego.

Obydwa piszemy historyczne powieci, ale kady z nas pisze co

innego i cakiem inaczej. Sienkiewiczowi idzie o to, aby uchwy-
ci zewntrzn posta pewnej epoki, co mu si przewy-

bornie udaje, ale zreszt celem jego jest tylko zestawienie jak naj-

wicej zajmujcych obrazów i o przedstawienie ich w jak

n a j j a s k r a w s z y c h kolorach, bez adnego wzgldu na

ducha tej epoki, na prawd historyczn, na stosunek

tyci obrazów do siebie i na rozmiary caoci. Tak n. p. widz
z prospektu na jego powie p. t. „Potop", e chocia ju podo-

bno dwa tomy wydrukowano, on jeszcze sam nie wie, ile tomów

bdzie zawiera cao."
Kaczkowski postpuje zupenie inaczej, a zapominajc, co rau

krytyka nie bez susznoci zarzucaa, mianowicie: wadliw najcz-

ciej budow powieci, rozwleko i wtrcanie zupenie zbytecznych

epizodów, — twierdzi

:

„Mnie taki sposób pisania jest cakiem obcy. Ja nigdy nie

zaczynam pisa, dopóki caa powie nie jest wybudowana we

wszystkich swych epizodach, to nigdy w mojej powieci niemasz

ani jednego epizodu, któryby nie by konieczn czci skadow
caoci i którby mona wyrzuci, nie zostawiwszy luki niezrozu-

miaej dla czytelnika. I mnie naturalnie wród pisania wpada na

myl mnóstwo nowych epizodów, pokusa czsto jest wielka, aby

je wklei w tok opowiadania, ale ja nigdy takiej pokusie nie ule-

gam i zawsze powicam zbyteczne epizody z góry zakrelonemu

gmachowi caoci. Nie ukadam te nigdy moich obrazów na efekt,

tylko w tym jedynym zamiarze, aby przedstawiy prawd history-

czn i psychologiczn, jestem bowiem zdania, e jeeli mi si

udao ducha epoki trafnie odgadn, pod jego natchnieniem zaj-

mujc bajk wymyli i architektonicznie okrg cao zbudo-

wa, to wszelkie sztuczne owietlenia mog tylko zaszkodzi arty-

stycznej wartoci dziea. Nareszcie w historycznej powieci nie

chodzi rai tylko o odtworzenie zewntrznej postaci danej epoki,

^) z Parya, z d. 6 listopada 1885 r. Ms.
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ale gównie o przedstawienie joj ducha i jej psychologicznych mo-

tywów, które w owym czasie powodoway ludzi do dziaania. To
moje historyczne, a nawet i wspóczesne powieci nigdy nie po-

dobaj si wycznie temu albo owemu stronnictwu, nigdy nie

bd przez jak polityczn frakcy nad wszelk zasug chwalone,

bo niemasz w nich nigdy odnoszcej si do czasów dzisiejszych

stronniczej tendencyi, niemasz w^ykrzywiania historyi dla przypo-

dobania si jakiemu stronnictwu, niemasz nawet przemilczania

prawd historycznych ze wzgldu na te lub owe tegoczesne stron-

nictwa. Jak Pan zatem widzisz, — czego nie wypowiedziaem

w moim artykule o Sienkiewiczu, bo nie mogem mu siebie prze-

ciwstawi, — piszemy obydwa jedn i t sam rzecz, ale cakiem

inaczej."

List ten istotnie jest wanem uzupenieniem krytyki Kacz-

kowskiego, wyjania jej genez i powody, dla którycli napisan

zostaa. Kaczkowski zarzuca tu wprost Sienkiewiczowi „wysugi-

wanie si" znienawidzonym przez autora „Teki Nieczui" Staczy-

kom, przemilczanie pewnych niemiych temu stronnictwu faktów,

„wykrzywianie historyi" ad usum Ddphini, przeciwstawiajc mu
swoj rzekom bezstronno, a zapominajc, e nie byo moe pi-

sarza, któryby tak widocznie, jak on, ulega prdom chwili i prze-

paja swe powieci, zwaszcza wspóczesne, uderzajc w oczy ten-

dency, e wspomnimy tu tylko „Dziwoon", postacie Kamila

i Drabika, „ydowskich" i Wichra, a nawet „Eozbitka" z dyserta-

cyami o szlachcie i ukonem w stron Feliksa Sobaskiego, gó-

wnego akeyonaryusza warszawskiej „Kroniki", której redakcy mia
podówczas obj Kaczkowski. Tendencya niewtpliwie bya inna,

ni ta, któr Kaczkowski w dzieach Sienkiewicza upatrywa, inne

bowiem byo to i zakres inny tych utworów, ale zawsze istniaa,

a chwiejnoci swoj zniechcaa nieraz rozmaite stronnictwa, zkd
poszo, e Kaczkowski nie znalaz oparcia w adnem, gdy tego

oparcia tak bardzo potrzebowa.

Na podou tej animozyi do Staczyków wybujaa niech
zawistna ku Sienkiewiczowi, którego talent olbrzymi w duchu uzna

jednak musia Kaczkowski. Pociesza si wszake przewidywaniem,

e talent ten nie wyda spodziewanego plonu. Oto co pisze dalej

w tyme licie do Adama Krechowieckiego

:

„Co do Sienkiewicza, to piszc do Pana prywatnie, powiadam

otwarcie i szczerze, e jest to talent ogromny i parfWtement de

faille, aby nas wszystkich powieciopisarzy sob przywali. Gdyby

mu si to udao, to byoby to wypadkiem bardzo szczliwym dla
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naszej literatuiy, bo mogaby sie od niego, jak niegdy od Mickie-

'wicza, zacz nowa epoka dla naszego pimiennictwa. Ale niestety!

nie mona sie tego spodziewa, bo mu do tego wiele brakuje. Ma
tylko talent, ale nic wicej. Brakuje mu przedewszystkiem litera-

ckiego i artystycznego (sic !j uksztalcenia. Jak wida z tego. co

pisze, nietylko nie zna arcydzie literatur zagranicznych, ale nawet

nie ma o tern pojcia, jaka ich warto. Przeczyta goniejsze pol-

skie i zagraniczne powieci i na tem koniec. cise nauki nigdy

mu si nawet nie przyniy. Tak samo nie zna polskiej historyi

z nauki i odgaduje j tylko instynktem (!). Niema te w nim pa-

tryotycznej mioci dla dziejów polskich (!), tylko artystyczny za-

pa do historycznych obrazów. Std idzie niesumienne (!) posugi-

wanie si history do tworzenia artystycznych efektów, zupenie

tak samo, jak to robi malarze dekoracyi dla teatrów. Co gorsza,

nie ma adnych zasad ani moralnych, ani politycznych, instynktowy

zwolennik szkoy naturalistycznej, stoi na czele klerykalno-arysto-

kratycznego dziennika. Lecz co najgorsza, to to, e, jak mi pisz

z Warszawy, jest przepeniony tem przekonaniem, e jego sawa

literacka jest zrobiona i nie potrzebuje si troszczy o to, co o nim

krytyka pisze. Wszystko poprzednie daoby si jeszcze naprawi,

bo czowiek wszystkiego si moe nauczy, ale kto powie, e si

niczego wicej uczy nie potrzebuje, z tego z pewnoci nic wi-

cej nie bdzie nad to, co jest. A to, co jest, nie nada nowego

kierunku naszej literaturze."

Ustp ten pisany cay t sam metod, co i znana nam kry-

tyka. Najpierw pochwala, a w lad zatem staranne jej zamazywa-

nie, i to w ten sposób, aby nic z niej nie zostao, a raczej, aby

miejsce pochway zajo stanowcze potpienie.

Czy jednak „Abraham Kitaj" móg wartoci swoj stan
w szranki z utworami Sienkiewicza z jakimikolwiek widokami zwy-

cistwa? Ju sam autor przewidywa, e powie jeg'o „moe zna-

le czytelników, ale nie sprawi adnego wraenia" ^); przyznawa

te, e „jest w tem wielka odwaga, i wystpuje z historyczn

powieci w takiej chwili, gdzie publiczno nasza znajduje si

pod wieem wraeniem olniewajcych obrazów Sienkiewicza, od-

waga tem wiksza, e za nim stoi caa falanga haaliwego stron-

niatwa" -). Chcc jednak na przekór owym „olniewajcym obra-

li List do Adama Kreehowieckiego z Parya, z d. 24 padzier-

nika 1885 r. Ms.

-) List do tego z Parya, z d. 9 listopada 1885 r. Ms.
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zoin", postawi, jak sdzi, bezwzgldn „prawd historyczn i psy-

chologiczn", pozbawi t prawd wszelkich istotnych ywioów
artyzmu, pisa suchym, kronikarskim niemal stylem, zachowa

wprawdzie miar w ukadzie i grupowaniu obrazów, ale t miar
posun tak d;deko, e tryumfatora z pod Wiednia, Sobieskiego,

przedstawi w niezwykem pomniejszeniu, kadc gówn wag nie

na jego geniusz militarny, lecz na wady i niedostatki czowieka,

na brak politycznego zmysu i monarszej godnoci. Przyznaje

wprawdzie, e by to „onierz, nie majcy sobie równego w swoim

czasie", — lecz równoczenie podnosi, e by „nieudolnym mem
stanu, zrcznym czasami w kabaach, lecz nie posiadajcym ani

umiejtnoci badania przyczyn, ani daru przewidywania odleglejszych

wypadków, ani staoci w raz powzitych zapatrywaniach... Pod jego

berem Polska zalnia kilkoma wietnymi wojennymi czynami, ale

w przecigu lat dwudziestu pod wszystkiemi innemi wzgldami da-

leko niej upada, nieli przed nim w biegu lat kilkudziesit. Wa-
dza królewska, której on nigdy wyej podnie nie umia nad

urzd równego wszystkim szlachcica... stracia za niego ostatki ma-

jestatycznego uroku i wszelk monarchiczn powag".^)

Nawet Odsiecz Wiedeska stracia w przedstawieniu Kacz-

kowskiego sw bohatersk barw. Zesza do znaczenia niemal epi-

zodu, w którym gówn rol napadu na namiot W^ezyra odegraa

chorgiew Zwierchowskiego i awanturnicze wysunicie si naprzód

zapalczywego liitaja, — przyczyn gówn wiktoryi sta si pa-

fiezny popoch wród Turków...

Nieszczególnie te wyglda w tem przedstawieniu rycerstwo

polskie, owi „szlachcice-onierze, ci towarzysze, którymi si po

najwikszej czci okrywaj nasze chorgwie". Bij si wprawdzie

walecznie, ich to impetom zawdzicza si wszystkie zwycistwa,

ale to jedyny poytek. S to wichrzyciele, zasilajcy wszelakie

zwizki wojskowe i konfederacye, procesowicze i — zbóje, „gupi

a burzliwi, ciemni a srodze ambitni, bawicy si obarstwem i opil-

stwem ; domy ich bywaj karczmami dla pijaków i uszczybochen-

ków... Taki wyrok na „szlachciców-onierzy" wydaje mdry sta-

tysta a czowiek zacny, chocia nieco dziwak, imp. Borowski '-),

którego córka, Krzysia, polubia prawego rycerza, Eafaa Kitaj-

grodzkiego, lecz skrycie rozmiowaa si w jego bracie przyrodnim^

bohaterze powieci, owym awanturniczym Abrahamie Kitaju. Jest.

^) „Abraham Kitnj", t. U., str. 371.

2) Tame, str. 107, 108.
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to jaki rodzaj Eaubrittera, który ze sw band zbrojn pali wsie

i miasteczka i rabuje, nie chcc widzie rónicy pomidzy takim

hersztem bandy zbójeckiej, a rotmistrzem królewskim, który na

czele onierzy wojn toczy z nieprzyjacielem. Na tym jednak awan-

turniku skupia si, jako na bohaterze powieci, caa uwaga czy-

telnika i cay artystyczny wysiek autora. Autor widocznie pragn
obudzi w czytelniku dla Kitaja wspóczucie, e pomimo swego

istotnego mstwa i dzielnoci, nie móg znale w Polsce zadowo-

lenia swej ambicyi, nie zdoa te posi ukochanej i rozmiowa-

nej w nim Krzysi, która pozostaa wiern jego bratu, Eafaowi,

i nie daa si Abrahamowi porwa, jakkolwiek ku niemu wyry-

waa si jej dusza. Czy takie wspóczucie zdoa autor w czyjem-

kolwiek sercu obudzi — wtpi si godzi, a raczej naley si

dziwi fenomenalnemu wprost uczuciu zacnej Krzysi, która majc
szlachetnego ma, zwraca si calem sercem ku ogoszonemu za

infamisa i banit Kitajowi i po jego niezaszczytnej mierci w po-

jedynku z kasztelanem Fredro, porzuca zrozpaczonego ma i synka

i chroni si przed drczcem j ..widmem" Abrahama w cisze

klasztorn...

.lu samo wysunicie na plan pierwszy, w tak wietnej dla

rycerstwa polskiego epoce, takiego awanturnika-zbója, jak Abraham

Kitaj, jest dziwnym pomysem, obliczonym chyba na to, aby przy-

mi bohaterstwo tego rycerstwa, a wykaza wybujao nieokie-

znanego temperamentu polskiego, wcielonego w takich aszczach

i Kitajgrodzkieli. których ostatnim potomkiem mia by ów „M
szalony", liohater jednej z najlepszych powieci Kaczkowskiego

z czasów modoci.

Czy ..zwierciado historyi'' w ..Abrahamie Kitaju" jest proste

czy „krzywe", o tem rozstrzyga nie nasz jest rzecz, — to jedno

podnie moemy, e jak z „Grafa Eaka" nikt si nie bdzie uczy

i nie nauczy astronomii, tak z tej powieci z czasów Jana III.

nikt take nie powemie naleytego wyobraenia ani o tym wiel-

kim wodzu, ani o jego epoce. Wyniesie za niewtpliwie wraenie

ujemne, niemal przygnbiajce... Od dziea sztuki czego innego

wymaga mona i potrzeba. Wymaga mona pokrzepienia na du-

chu, budzenia wiary w si niepoyt narodu, mioci rzeczy ojczy-

stych, nadziei w lepsz przyszo, której zarody tkwi musiay

w tej przeszoci. Nic z tego nie daje czytelnikowi ..Abraham

Kitaj". Inaczej przecie sdzi o narodzie swoim Kaczkowski, gdy

kreli w r. 1862 w celi wiziennej entuzyastyczn niemal pochwa
niepoytej jego siy w najciszych nawet chwilach przed i po-
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rozbiorowych. A wanie w takim historyozoficznym pogldzie by-

oby stosowniejsze moe miejsce na krytyk wad i uomnoci spo-

ecznych, — ni w powieci, przeznaczonej dla warstw szerszych,

szukajcych w niej nie rozwaa krytycznych, lecz obrazów, cho-

ciaby owietlonych „og-niem bengalskim efektów". Tych efektów,

na przeków Sienkiewiczowi i owej „haaliwej falandze", rzekomo

za nim stojcej, wystrzega sie pilnie Kaczkowski i stworzy rzecz

zimn, such, nie woln od zgoa zbytecznych dygresyi i rozwle-

koci. Podniesione na szczyt najwyszy przez Sienkiewicza boha-

terstwo rycerstwa polskiego, znikno w tej powieci bez ladu;

zajo jego miejsce jakie awanturnictwo zbójeckie, a to rzekomo

w imi „prawdy historycznej i psychologicznej"!

Krytyka przyja „Abrahama Kitaja" w ogóle zimno, nie wcho-

dzc gbiej w tre rzeczy; niektóre jednak pisma zwróciy uwag
na powysz tendency, ubliajc rycerskoci narodu, co Kacz-

kow^ski, w licie do hr. Edmunda Krasickiego, nazywa „przewrotno-

ci krytycznego sumienia" i ali si, e „.Jezuici w „Przegldzie

Powszechnym" nazwali go za „Abrahama Kitaja" nieprzyjacielem

szlachty", które to zdanie „potwierdzi Tarnowski w swoim nadwor-

nym „Przegldzie Polskim". — chocia on, Kaczkowski, „jak naj-

sumienniej przedstawi Sobieskiego i jego czasy" i chocia „demo-

kracya przez lat dwadziecia kamienowaa go za to, e by pisa-

rzem szlacieckim". ^)

Zaznaczylimy ju powyej powody, dla których Kaczkowski

w adnem istotnie stronnictwie nie mia i nie móg znale po-

parcia* — Obóz demokratyczny nie móg mu darowa Kamila

z „Dziwoony" i „ydowskich", nie móg mu darowa, co w swych

notatkach rkopimiennych zarzuca mu K. Estreicher: „picia si'

do panów", — midzy nim a stronnictwami zachowawczemi stan
krwawy pamflet polityczny „Teka Nieczui". Nie lubiono go po-

wszechnie, ztd jednak nie wynika, aby krytyka „Abrahama Ki-

taja" bya stronnicza,, raczej stronniczym i niesprawiedliwym by
Kaczkowski w przedstawieniu bohaterskiej epoki Jana III.

Inne krytyki Kaczkowski lekceway. Ukazaa si mianowicie

recenzya Chmielowskiego w „Ateneum" i Korotyskiego w „Gaze-

cie Warszawskiej". Z obu tych krytyk — pisze Kaczkowski —
„widz, e u nas nawet krytycy i estetycy s jeszcze pod wpywem
obrazów zalanych krwi i owieconych czerwonym pomieniem,

a dla opowiada spokojnych, przedstawiajcych przeszo z na-

ij List z Wildbad (Wiirtemberg), z d. 17 sierpnia 1887 r. Ms.
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nkow cisoci, zmysu nie maj. e smak publicznoci popad

w tak aberracje, temu si dziwi nie mona... ale e krytycy,

któryci obowizkiem jest sta na stray dobrego smaku i wysze

cele wskazywa sztuce i literaturze, nie id za tymi wyszymi pr-

dami, które dzisiaj panuj w Europie zachodniej, tylko chwilowemu

smakowi publiki schlebiaj, to jest dowodem, e u nas jeszcze wiele

lat, a moe i nowych pokole potrzeba, nim umys publiczny pod-

niesie si nad ten niski poziom, do którego go przygnioto rozbicie,

spowodowane ostatniem powstaniem ",\)

W r. 1887 zacza ukazywa si w odcinku „Gazety Lwow-

skiej" nowa powie Kaczkowskiego p, t. „Olbrachtowi Eyeerze",

która nastpnie (1889) wysza w ksikowem wydaniu we Lwowie

w 3 tomach, nakadem Gubrynowicza i Schmidta. — Widzielimy

ju poprzednio, e o takiej powieci z czasów Olbrachta marzy

Kaczkowski oddawna. jeszcze w epoce modzieczej, i zbiera do

jiiej materyay. AV jego rkopimiennej pueinie znajdujemy te

rozliczne notatki, odnoszce si do panowania Olbrachta. To te ta

powie, zwaszcza w pierwszych dwóch tomach, ma pitno mo-
dzieczej jeszcze niemal werwy. Nie braknie tu nawet ani „ogni

bengalskich", ani „efektów" w kreleniu szczególniej scen oby-

czajowych, a z tych wiele nie nadaje si do „gonego czytania

w wykwintnym salonie", jak to zarzuca Kaczkowski Sienkiewi-

czowi. Odstpi wic tu nieco od goszonych z tak emfaz zaSad,

a raczej moe nie odstpi, lecz owe sceny obyczajowe i charakte-

rystyka niektórych osób napisane byy dawniej, przed laty, zanim

jeszcze te surowe zasady zastosowane by mogy do Sienkiewicza,

i znienawidzonej „falangi", stojcej rzekomo za nim.

„Fabua tej powieci — jak sam autor w licie do Adama
Kreehowieckiego przyznaje-) — dawno ju wymylona." Materyay

jednak zbiera do ostatnich czasów i studyowa epok, wczytujc

si w kroniki i dziea niemieckie i francuskie. „Praca to — pi-

sze — nie zabawna, bo ksiki te pisane starym owoczesnym j-
zykiem i wspóczesn ortografi, a owoczesna acina take nikogo

nie rozweseli. Ale przebrn ten las do koca". ^J
— Przejrza te

w tym celu wszystkie polskie powieci, bliskie tych czasów, ale

znalaz w nich tylko — jak powiada — „bezstrojn mieszanin, a mu-

') List do Adama Kreehowieckiego z Parya, z d. 28 listopada

1886 r. Ms.

2) List z Gasteiu. z d. 31 maja 1886 r. Ms.

'j List z Karlsbadu, z d. 15 maja 1886 r. Ms.
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zyki adnej, odpowiedniej duchowi owego czasu; przegldam teraz

powieci zagranicznych pisarzy z epok pobliskich i s tam bardzo

pikne rzeczy... Musz przyzna, e i polscy pisarze, którzy sigali

mniej wicej w te czasy, miewali tu i ówdzie szczliwe natchnie-

nia, by moe, e i materyay spoyli, ale widocznie ich nie stra-

wili i nie mieli cierpliwoci przeuwa ich tak dugo i tak upor-

czywie, a póki by si" z nich nie utworzy materya ich wasny,
a z tego materyau utwór ich wasny od pocztku do koca".

„Moja powie" — pisze znów w licie z Parya z dnia

11 padziernika 1886 *) — obejmuje ca Kzeczpospolite ze wszyst-

kimi ówczesnymi Stanami i spoecznemi warstwami, jak bya
w ostatnich latach XV. w. Jest powie Mikowskiego z tych sa-

mych czasów p. t. „Za króla Olbrachta", ale Mikowski, mimo
niezaprzeczonego talentu, nie przestudyowa tej epoki w ródach
i pomiesza w niej figury z rozmaitych wieków, tak samo zreszt,

jak to robi Sienkiewicz w swych powieciach. .la sta^-aenj sie po-

stpowa pod tym wzgldem z najskrupulatniejsz dokadnoci
i wyobraam sobie (moe zreszt niesusznie), e z lepszem pra-

wem, nieli to zrobi Scheffel w swojej przedmowie do Eckharda,

mog powiedzie, e adna z moich figur, o ile jest przedstawiona

jako typ swego wieku, nie da si o dwadziecia lat przesun ani

w ty, ani naprzód. Sdzi o tern bdzie umiejtna krytyka, jeeli

j mie bdziemy do tego czasu, bo ta, jak mamy w czasie bie-

cym, razem z Chmielowskim, nie jest w stanie osdzi pod tym

wzgldem dokadnie historycznej powieci : ci Panowie sami nie

znaj historyi ze róde, jake mog rozpozna, czy ten lub ów typ

jest z tego wieku?"

„Gazeta Lwowska" rozpocza druk „Olbrachtowych Eycerzy"

d. 1 sierpnia 1887 r. i dajc wielkie fejletony, niemal bez przerwy,

ukoczya t powie z ostatnim grudnia tego roku. Obudzia

ona znacznie wiksze ni „Abraham Kitaj" zajcie, na co te bez-

wzgldnie zasugiwaa nietylko barwnoci obrazów, lecz i tern,

e dawaa, o ile to by moe, wierne przedstawienie obyczajów

i ycia w tej odlegej epoce. Kaczkowski istotnie nie szczdzi stu-

dyów i obj rzeczywicie w swej powieci wszystkie stany Eze-

czypospolitej. Piknym, szlachetnym przedstawicielem rycerstwa

polskiego jest rotmistrz królewski Gniewosz, nieco awanturniczymi

postaciami s Olizar Kierdejowicz, a zwaszcza na poy Polak, a na

poy Francuz, Kergolaj ; na tle epoki maluje si wyrazicie dzielny,

') do Adama Krechowieckiego. Ms.

Zygmunt Kaczkowski i jego czasy. «o
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lecz bardzo nieszczliwy rotmistrz Lenard Suchywilk CTrzymalita,

Wilczkiem zwany. Stan mieszczaski godnie reprezentuje zacny

stary 'Ormianin Epaminondas Arzebok Chiaao, zwany Kij asem,

a przy nim humorystycznie zabarwiony wodarz jego. Kundrat. Po-

sta króla. Jana Olbrachta, rysuje si do blado, mniej wicej

jednak zgodnie z tradycy, jaka po nim zostaa. Wspaniaomylny,

hojny, dobrego serca, majcy wielkie plany, z którego jednak a-
dnego przeprowadzi nie zdoa, sta si, ulegajc radom Kallinia-

cha, niepopularnym w narodzie szlacheckim, a swawolnem. roz-

pustnem yciem dawa niejednokrotnie powód do zgorszenia. Nie-

szczliwa wyprawa wooska znajduje w powieci do blade,

chocia historycznie wierne odbicie, jakkolwiek i tu take niezbyt

plastycznie wystpuje bohaterstwo jazdy królewskiej, która dziel-

noci sw ocalia znaczn cz chorgwi ze zdradzieckiego po-

gromu.

Brat królewski, kardyna Fryderyk .Jagielloczyk nie znalaz,

aski u Kaczkowskiego. Przyznaje mu wprawdzie gorliwo a raczej

skrupulatno w zaatwianiu spraw kocielnych, lecz opiera si,

zdaje si, gównie na relacyi Miechowity, pisanej po za granicami

kraju, której bi^zpodstawno. na podstawie ródowych bada, wy-

kazali ks. Korytkowski i Ign. Polkowski. W powieci Kaczkow-

skiego w scenie gównej, pomidzy Fryderykiem a Wilczkiem,

kardyna przedstawia si czytelnikowi jako pijanica i rozpustnik,

a przecie by to ksi wielkiego rozumu i zasug, który odegra

pierwszorzdn i zaszczytn rol w Polsce tak na polu kocielnem,

jak i politycznem. W czynach swych okazywa si zawsze wielkim

mionikiem Ojczyzny, któr za Olbrachta, w czasie jego wypraw

wojennych, rzdzi przezornie i rozumnie, a za Aleksandra, zaj-

tego sprawami litewskiemi. mia wadz królewsk z prawami mo-

narszemi (tytuem Majestatu). Niechtny wyprawie wooskiej, gdy

Olbracht zdecydowa si na ni, nie szczdzi jednak ofiar dla po-

parcia brata w tem ryzykownem przedsiwziciu. On to póniej,

zapewniwszy po mierci Olbrachta wybór drugiego brata. w. ks.

Litewskiego Aleksandra, przeprowadzi — i to jest jego najwiksza

zasuga — odnowienie Unii. ,,aby by jeden ród. jeden naród, je-

dno braterstwo", on to wreszcie usilnie zawsze stara si o to,

aby wzmocni i utrzyma zwizek pomidzy spoeczestwem a wa-
dz monarsz. Jako dostojnik kocielny dba cile o odbywanie

naboestw, zwoywa niemal co roku synody prowincyonalne i dye-

cezyalne, zaoy szpital w Gnienie, uposaa hojnie kocioy gnie-

nieskie i krakowskie. W kadym wic razie zasugiwa na inne

i
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przedstawienie w powieciowym obrazie, gdzie widzimy go z kie-

licliem w rku, ledwie trzymajcym si na nogach, poród orgii

pijackiej.

Lepiej znacznie przedstawia duchowiestwo ówczesne eremita,

mnich-rycerz, z rodu Kmitów, O. Chryzostom. — Prowadzcy ycie

kontemplacyjne, uywajcy sawy „cudotwórcy", szukajcy zawsze

natchnienia, czy te objawienia w modlitwie, wymow sw ognist,

poruszajcy tumy, ginie wreszcie mierci bohatersk, upominajc

niesfornych, pod Suczaw. Jako opiekun nieszczliwej Jagienki

Kmitównej okazuje si wszake niemiosiernie nieugitym i zmusza

j, wbrew jej woli i sercu, oddanemu Wilczkowi, do polubienia

dzielnego wprawdzie, lecz niekochanego Gniewosza, czem staje si

powodem jej yciowej katastrofy i mierci, a unieszczliwia na

zawsze i wykoleja Wilczka.

Najbardziej jednak charakterystyczn postaci w powieci

jest rzekomy ksidz Wara. zwany Biaym. Nie jest oh. zdaje si,

ksidzem, ale ksidza udaje — z powodzeniem. Kamca zawoany,

odbywa niby pielgrzymki do Ziemi witej, a czas spdza na pi-

jatyce w gronie szlachty i nieszlachty ; yje z oszukastwa i po-

spolitej kradziey. On to, gdy Gniewosz, wzity do niewoli pod

Suczaw, uwaany jest za zmarego, daje za pienidze, w adwencie,

lub Wilczkowi z Jagienk, która zbyt naiwnie wierzy w legalno

/ tego lubu, a gdy po roku spostrzega wracajcego z niewoli Gnie-

wosza, rzuca si w oszoomieniu, wraz ze swem dzieckiem, w nie-

zgbion przepa pod zamkiem Wilczka w Tustaniu.

Bd co bd posta owego Wary jest pena ycia i sama

sob oywia powie ca. Zachodzi tu jednak pewne nieporozu-

mienie. W „Przegldzie Polskim" z r. 1889 pojawia si krytyka,

czyli, jak powiada Kaczkowski ^), „jakie pensum, napisane przez

jakiego studenta par ordre du Mufti '^), w którem oprócz braku

plastycznoci obrazów zarzucono, e „figura Wary jest ukradziona

z jakiej niemieckiej powieci". Krytyk ten — bardzo niegrzecznie

przez Kaczkowskiego tu nazwany — „a zarazem i Mistrz jego (to

jest Stanisaw hr. Tarnowski) nie wiedz, e Xandz Byali, recte

de Wara, jest historyczn (V) figur, o którego istnieniu jest a
nadto ladów rkopimiennych w archiwach, a nawet w Aktach

grodzkich i ziemskich Sanockich, wydawanych przez Liskego. Ja

1) List do Adama Krechowieckieeo z Parya, z d. 10 kwietnia

1889 r. Ms.

-) Oczywicie Stan. Tarnowskiego.

28*
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miaem materyay do ycia Wary. Kergolaja i Kmity z archiwów

mego dawnego przyjaciela p. Edmunda Krasickiego, rezydujcego

na znmku Liskim, który chocia 80-letni wasnorcznie rai je z ory-

ginaów przepisa. Aber grosse Geister genirt das nicht, p. Tarnow-

ski obwinia mnie lekkiem sercem o plagiat."

Mamy przed sob list Kaczkowskiego do Edmunda hr. Kra

sickiego, pisany z Wildbad d. 17 sierpnia 1887 r., w którym, za-

wiadamiajc go, e druk „Olbrachtewych Eycerzy" rozpocz si

ju w Gazecie Lwowskiej", dzikuje mu za przysane w swoim

czasie „wycigi z aktów Kmitowskich". O Kergolaju i owym ksi-

dzu Biaym niema tam wzmianki. — Natomiast w aktach sanockich

grodzkich i ziemskich wspomniani s kilkakrotnie Chrzistko (Kry-

styan) de Wara i Mikoaj Xandzbyali de Wara, pomidzy rokiem

1441 do 1447. Nazwisko to, a raczej przezwisko Xandzbyali. pi-

sane jest rozmaicie: Kxansbyali i Kxandzbyali. zawsze w jednym,

niepodzielnym wyrazie. I tak n. p. w aktach ziemskich sanockich

z r. 1445 czytamy: .Nobilis Nicolaus alias Kxandzbyaly". W tym

roku ów Kxandzbyaly by onaty i tej onie swojej, „Generose

Katherina" zapisa „raciorie dotis et dotalicii uadraginta marcas

comunic pecunie super medietate omnium suorum bonorum here-

ditariorum" '). To ju samo dowodzi, e ów Kaczkowskiego ksidz

Biay ksidzem wcale nie by i w Sanockiem nie móg odgrywa

nawet roli ksidza, powszechnie bowiem byo wiadoraem, e mia

on, a z ni syna Mikoaja. — W r, 1447, t. j. jeszcze nietylko

przed elekcy, lecz nawet przed urodzeniem Olbrachta, ów Kxand-

byaly ju nie y, wówczas bowiem w aktach sanockich wystpuje

:

„Generosa Katherina relicta Kxandzbyali cum Nicolao filio sno" -).

A w powieci Kaczkowskiego ów ksidz Biay yje, dziaa, luby

daje i okamuje wszystkich jeszcze po wyprawie wooskiej (1497),

t. j. w lat pidziesit po mierci Kxandzbyalego.

Z tej niedokadnoci w datach nie. czynimy bynajmniej auto-

rowi „Olbrachtowych Rycerzy" zarzutu, zwaszcza, e trudno na-

zwa owego Kxandzbyalyego — jak to czyni Kaczkowski — „histo-

ryczn" postaci, w historyi bowiem nie zapisa on swego, zreszt

nieustalonego jeszcze, nazwiska, w-ystpuje tylko w aktach sano-

ckich przy zaatwianiu spraw familijnych i majtkowych. Brzmie-

nie jego nie nazwiska, lecz raczej przezwiska, które bezpodstawnie

dzieli Kaczkowski na dwa wyrazy, poddao autorowi prawdopodo-

^) Akta grodzkie i ziemskie, t. XI., str. 252.
•') Tame, str. 294.
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bnie myl zrobienia z niego ksidza, wcale nie „biaego", bo zo-

dzieja i oszusta, a choby nawet przytem korzysta z niemieckich

czy innych róde, o to take mniejsza ; do, e stworzy posta

ciarakterystyczn i zajmnjc, a mniej wicej przystosowan do

epoki.

e Kaczkowski korzysta przy tworzeniu tej powieci ze ró-

de obcych, to nie ulega wtpieniu. Wszystko to, co si dao przy-

stosowa do Polski Olbraclitowej z dzie: Btisciinga, Kliibera,

z pamitnika Hansa von Schweinichen i innych, to spoytkowa

w swej powieci. Korzysta te niewtpliwie, zwaszcza co do ubio-

rów, broni, igrzysk rycerskich, turniejów, festynów, z dzieka An-

toniego de La Salie p. t. „l/Hystoyre et plaisante cronicue du

Petit Jelian de Saintre". — które jest opowieci rycersk, majc
suy ku instrukcyi modych rycerzy, a wydan w wieku XV.

Korzysta te niemao z ustnyci podaii. Zamek Kmitowski

w Sobniu — jak sam przyznaje w licie do hr. Edmunda Krasi-

ckiego z Wildbad, z d. 17 sierpnia 1887 r.^),— opisa z fantazyi,

wedug kronikarskich wskazówek o takich zamkach w Polsce.

„Charakter Stanisawa Kmity — dodaje — skoncypowaem z nie-

których wzmianek o nim. jakie znalazem w Aktach grodzkich

i ziemskich". Mówic nawiasem, wzmianek tych jest bardzo nie-

wiele i nie daj wyobraenia o charakterze czowieka. Z legend

i opowiada starycli ludzi o zamku Sobieskim wzi autor gówn
niemal osnow powieci, a mianowicie szczegóy o wydaniu przy-

musowem Jagienki Kmitównej. rozmiowanej w Wilczku, za (inie-

wosza. „Opowiada mi take — pisze Kaczkowski — podobne bajki

jeneraowicz Ezuchowski i Wolski. Zastosowaem to do ducha

czasu, jak go wyrozumiaem z kronik wspóczesnych." W szczegó-

ach „o zamku Tusta — twierdzi autor — i miecie Tustaniu

(jedyne miasto polskie, które znikno bez ladu) jest bardzo wiele

prawdy, legenda za o rycerzu, mieszkajcym na zamku Tusta-

skim, i o zniszczeniu zamku, w rozmaitych wersy ach do dzi dnia

istnieje midzy ludem tamtejszym. Mnie j opowiadaa w r. 1850

pani Pietruska w ubiecach, matka Teofila i Badeniowej. Pisa

za o niej Mikoaj Przedrzymirski z Makowie w )>roszurze z tego

samego roku. jednak dzi bardzo rzadkiej." -)

1) Udzielony mi askawie przez hr. Ignacego Krasickiego. Ms.

2) „Truskawiec z okolicami" opisa Mikoaj z Makowie. Pozna,

1850. Str. 32.
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To zniszczenie obronnego i silnie zbudowanego „ze skaj

i kamienia"' zamku przez burz z piorunami, bardzo nieprawdopo-

dobne, przedstawione bez naleytej plastyki przy kocu powiecie

nie wywiera te naleytego wraenia i wydaje si tern nieprawdo-

podobniejsze. W tym elementarnym pogromie ginie Wilczek, na

poy ju oszalay po tragicznej mierci Jagienki, a z którym nie-

wiadomo, co byo dalej robi, i ów Kxandzbyaly, take ju zgoa

niepotrzebny, o który raz przecie nie skama, ginc pod walcymi

si murami zamku. Z pozostaych przy yciu — a jest ich bardzo

niewielu — bohaterów powieci, gówny niejako bohater. Gnie-

wosz, polubia w kocu ukochan oddawna Formoz Murysonówn,

nieszczliw maonk syna kupca ormiaskiego Kijasa, Tigranesa,

który okrutn mierci zgin na murach Suczawy. Wostek, syn

kmiecy, polubia Ofke, córk dzikiego Biowusa, a nieszczsn

ofiar namitnoci Wilczka, wreszcie Kundrat, wodarz Kijasa, eni

si z pikn a zalotn Pachn, która, jak przed lubem, tak i po

lubie, zdradza go z rozmaitymi, nawet z królem Olbrachtem,

a ostatecznie z „cavaliere di gran Grido", Kergolajem, który jako

,,valeureux et courtois chevalier, mais grand trompeur des dames",

poszed zapewne dalej rozbija si po wiecie, jeeli go Kundrat

w przystpie zazdroci o on przed tem nie umierci.

Tytu powieci jest wybrany waciwie, istotnie bowiem niema

tu, cile biorc, jednego bohatera, — bohaterem jest rycerstwa

polskie, owi „Olbrachtowi Eycerze", przedstawieni bynajmniej nie

w heroicznych blaskach, wywierajcy nawet chwilami ujemne wra-

enie, zwaszcza w porównaniu z mieszczastwem, zacnem jak

Daszkiewicz, owieconem a nawet uczonem jak Kijas, studyujcy

Platona i zagbiajcy si w zagadnienia filozoficzne.

W cigu druku .,01brachtowych Rycerzy" w „Gazecie Lwow-
skiej" pisa Kaczkowski o swym wasnym utworze, co nastpuje:

„Powie ta sprawia na mnie wraenie, jakoby jej wykad by za-

nadto szeroki, „breit geschlagen", jak mówi Niemcy. Miaem
wszake do tego dwa powody: jeden ten, e krytycy „Kitaja" za-

rzucili mi prawie jednogonie, e jego wykad jest zanadto ci-

sy, — a drugi ten, e chciaem da szczegóowy obraz tej epoki,

naszej wielkiej publicznoci, prawie cakiem nieznanej." ^)

W kadym jednak razie i cokolwiek monaby zarzuci temu

utworowi, jest to powie daleko lepiej, ni inne Kaczkowskiego,

^) List do Adama Kreehowieckiego z Parya, z d. 26 padzier-
nika 1887 r. Ms.
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zbudowana, a dajca istotnie ywy obraz wspóczesnego ycia,

obyczajów i kultury, — Plan gówny, a moe nawet gówniejsze

ustpy tej powieci, skrelone byy niewtpliwie w latach dawnych,

bo, jak to, na podstawie wasnego listu Kaczkowskiego, wykaza-

limy, jeszcze w r. 1853, — ale samo opracowanie caoci niemao
wymagao trudu. „Pisanie takich rzeczy — wyznaje autor w cyto-

wanym ju licie do hr. Edmunda Krasickiego — po 61 roku ycia

ju skoczonym, nie jest zabawk, jak niegdy za modu. Ale chcia-

em napisa co z tych czasów, aby to byo zgodne z history,

któr dzi przez lenistwo lekcewa powieciopisarze, a krytyka

jeszcze im do takiego witokradztwa ochoty dodaje. Dzi u nas

wiat przewrotny."

Nie obeszo si wic i przy tej okazyi bez docinku w stron

Sienkiewicza i owej „falangi", stojcej rzekomo za nim.



(Ostatnie powieci: „Wasi Ojcowie". — Rozbiór tego utworu. —
Oburzenie Kaczkowskiego na artyku H. Lisickiego o gen, Chapow-
skim. — ,.Zaklika". — Rozbiór tej powieci. — Rozprawa „O roman-

tyzmie". — Sprzeczne zdania Kaczkowskiego o Piotrze Chmielowskim
i Stanisawie hr. Tarnowskim. — Zmiana opinii o H. Lisickim. —
O Orzeszkowej. — List Kaczkowskiego o niej do Z. Sarneckiego. —
List Orzeszkowej o stosunkach literackich. — Kaczkowski o Leonie

hr. Piniskim, Zygmuncie Sarneckim, prof. Tretiaku. — Listy Kacz-

kowskiego o Chmielowskim, Stanisawie hr. Tarnowskim. — Wspomnie-
nia o Henryku Rzewuskim. — „wita Klara". — Rozbiór tej powieci.)

Pozostaj nam jeszcze do omówienia trzy ostatnie powieci

Kaczkowskiego: „Wasi Ojcowie", drukowani w „Dzienniku Polskim"

w r. 1892, a wydani w ksikowej edycyi w Warszawie
;
„Zaklika",

drukowany w krakowskim „Kuryerze Polskim", wydany nastpnie

w trzech tomach w r. 1893 nakadeui ksigarni L. Zwoliskiego i Sp.

w Krakowie, i wreszcie „lwita Klara", która ukazaa si w „No-

wej Reformie" w r. 1895.

„Wasi Ojcowie", to miaa by powie, zakrojona na szersze

rozmiary. „.Jeszcze" w r. 1883 — pisze Kaczkowski do pani Jadwigi

Liskowej ') — uoyem by powie historyczn na wielkie roz-

miary, majc si napisa na podstawie ywych tradycyi, a obej-

mujc Trylogi, h-zy epoki: 1) lata 1830—1831, 2) 1832—1846.

a 3) 1846— 1848. Ale napisaem wówczas tylko cz I., za na-

pisanie dalszych czci, chocia materyay mam skompletowane

') z Parya, z d, 12 grudnia 1891 r. Ms, ~ Zbiory Biblioteki

Ossoliskich. Nr. 4985.
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i uporzdkowane, odoyem na póniej, a to dlatego, e wedug
zdania wielu przyjació, yjcych w kraju, przypominanie spisków,

toczonych przeciwko Austryi i dwóch rewolucyi równie przeciwko

Austryi, nie byoby teraz na czasie, a nawet sprawioby w kraju

nieprzyjemne wraenie. Jednak pierwsza cz moe by drukowana

bez szkody. Posaem j wczoraj „Dziennikowi Polskiemu"."

„Dziennik Polski", drukujc t powie, nie dozna zapewne

szkody, ale to rzecz niewtpliwa, e literatura polska nie ponio-

saby take uszczerbku, gdyby „Wasi Ojcowie" nie byli ukazali si

w druku. Wprawdzie zastrzega si Kaczkowski, e to nie jest hi-

storya, lecz powie na tle historycznem, lecz bez przesady powie-

dzie mona, e historya zaszkodzia tu powieci, a powie histo-

ryi. Trudno wyobrazi sobie rzecz zimniej pisan o wypadkach

tak tragicznych i tak dla uczu narodowych bolesnych. Autor wi-

docznie usiowa stan na stanowisku bezstronnem i nie powodo-

wa si sentymentem, ale w tym kierunku poszed zbyt daleko,

wysuwajc na plan pierwszy krytyk dziaa tak Ezdu, jak

i wodzów.

„Ezd — pisze — lubo z najcnotliwszych patryotów zoony,

nie umia dyktatoryalnej wadzy uj w swe rce i zostawi na-

czelnemu wodzowi zupen wolno dziaania — a Skrzynecki, ze

swemi wadami, nie by w stanie kierowa stutysiczn armia,

jak powolnem narzdziem ! Przedewszystkiem innem nie górowa

on nad swoimi podwadnymi ani znajomoci sztuki wojennej, ani

rozumem, ani siln wol i stanowczoci. Std ju w organizacyi

dowództwa wynikny chybienia fatalne : jeneraowie, peni zdol-

noci i powicenia dla sprawy powstania, jak : Henryk Kamiski,

Kicki, Skaryski, a nawet Dembiski, nie zostali stosownie uyci,

natomiast za inni, jak: Giegud, Jankowski, Bukowski, Umiski,

bardzo sabych zdolnoci, a w czci nawet wtpliwego patryoty-

zmu. pozostawieni na stanowiskach wysokiego znaczenia. Chrza-

nowskiego ju nie byo natenczas przy sztabie — a Prdzyski.

czowiek genialny, ale którego geniusz ulega lunacyom, popad

by wanie natenczas w pewne zamienie umysu i osabienie

energii." ')

Takie krytyczne uwagi, takie bezwzgldne sdy o dowódcach,

nie poparte zreszt dokumentami, na które w powieci nie byoby

miejsca, osa))iaj mocno w umyle czytelnika wraenie ogólne

listopadowego pow^stania, nie majcego nawet barwy heroicznego

1) str. 367.
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wysiku, lecz upadajcego pod brzemieniem niedostwa wodzów

i „niedorzecznego rozoenia armii". Krytyka taka, w ustach tiisto-

ryka, rozporzdzajcego materyaem ródowym, byaby nietylko

waciw, lecz i uzasadnion; pod piórem powieciopisarza razi

i boli. tera dotkliwiej, e i na polach bitew czy to. pod Stoczkiem,

czy na polach Grochowskich, czy pod Ostrok, w obrazach kre-

lonych zimno, bez naleytej plastyki, bez zapau, nic nie podnosi

ducha. Wszystko przysania mga pesymizmu, tej beznadziejnoci,

jak autor natchn Skrzyneckiego, który „nie robi sobie iluzyi,

by armi rewolucyjn mona hylo pobi mocarstwo rossyjskie",

który nazwa „nne affaire Itonteuse" bitw pod Ostrok, jakkol-

wiek Eossyanie musieli cofn si za Narew, a Polacy zostali pa-

nami placu boju, nie straciwszy ani jeca, ani adnego sztandaru.

(Tin w krwawych bitwach ludzie, onierz walczy mnie, z praw-

dziw pogard mierci, ale czytelnik czuje na kadym kroku, e
te ofiary daremne, a co gorsza, e sprawa nie upada pod naciskiem

przemocy, lecz skutkiem niedostwa. Przykra, bardzo przykra

powie, której nika fabua nie zajmuje zreszt czytelnika i nie

odwraca jego uwagi od cigajcych go na kadym kroku uwag

krytycznych.

Piszc „Waszych Ojców, zapomnia widocznie autor, jak

gwatownie oburza si na Henryka Ijisickiego za jego artyku

o gen. Chapowskim, zamieszczony w r. 1885 w „Przewodniku na-

ukowym i literackim, a bdcy wybornie napisan analiz pracy

ks. Kalinki p. t. ,,Jenera Dezydery Chapowski". W artykule tym

Kaczkowski, zawsze wierny swej animozyi do Staczyków, do któ-

rych oczywicie Lisickiego zalicza, dopatrywa si „obrazy uczu

narodowych" i w licie penym inwektyw wystpi z zarzutem prze-

ciw redakcyi „Przewodnika", e takie „plugawe expektoracye"

przepuszcza. Redaktor stanowczo odpar nieuzasadnione zarzuty,

na co Kaczkowski odpisa 'z Parya d. 28 stycznia 1886 ^j w zna-

cznie ju agodniejszym tonie, modyfikujc poprzednie ostre wyra-

enia i charakteryzujcy I^istopadowe Powstanie zupenie inaczej,

ni si ono przedstawia w powieciowym obrazie.

„U ludzi owieconych — pisze, — a przywizanych do kraju,

sd o Listopadowera Powstaniu oddawna jest wyrobiony. Konsty-

tucya 1815 r. nie moga si w aden sposób utrzyma. Raz dla-

tego, e Polacy, rozpaleni wtenczas wicej ni kiedykolwiek ide
odzyskania niepodlegoci dla caej Polski, a nawet z pocztku

^) List do Adama Krechowieckiego.
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pcham w tym kierunku przez cesarza Alexandra L, nie mogli,

przesta na Kongresowem Królestwie, a z drugiej za strony dla-

tego, e alDsolutnie rzdzona Moskwa nie moga adn miar znie
konstytucyjnego organizmu w obrbie swojego Pastwa. Te dwa
prdy, wicej nieli diametralnie sobie przeciwne, bo przecigajce

si w przeciwiestwach, musiay si zetrze z sob — i stary si

w Listopadowem Powstaniu. Temu starciu nikt nie by winien,

bo byo ono dziejow koniecznoci. W tych kilku sowach zawiera,

si caa historyozofia Powstania, — i nad tem niemasz i nie po-

winno by u nas adnych dyskusyi. Kto w tem Powstaniu szuka

wysokiego rozumu Stanu ze strony Polaków, ten grzeszy przeciwko

prawdzie dziejowej, lecz kto w niem widzi bd polityczny, nie

mówi ju zbrodnie, bo i to daje si sysze, ten nietylko obwinia

naród o grzech, którego on nie popeni, ale nadto jeszcze dostar-

cza Moskalom broni przeciwko nam, co w kadym razie "jest ka-

rygodnym wystpkiem. Rozumny i z mioci dla sprawy naro-

dowej przedsiwzity rozl)iór bdów szczegóowych, popenionych

przez Ezd Narodowy i przez Wodzów naczelnych, jest dopuszczalny

i moe by nauczajcym; ale przedstawienie Listopadowego Po-

wstania, jako gupot do tego stopnia niezrozumia, e w niem

tylko sam .,Honoratk" mona zrozumie, taka bezmylna a ó-
ciowa expektoracya nie powinna nigdzie znale przytuku*"

Gdzie i w czem móg upatrzy Kaczkowski „óciow" kry-

tyk Powstania w artykule Lisickiego, to pozostanie zagadk. By
to wanie „rozwany rozbiór" niektórych bdów, zupenie do-

puszczalny w pracy powanej, w naukowem pimie umieszczonej.

Przedstawienie za tych bdów w powieci „Wasi Ojcowie", trak-

tujcej przedmiot bardzo zimno i- bez mioci, byo rzecz co

najmniej niewaciw. Ta wycieczka zjadliwa przeciw Lisickiemu

tem bardziej zadziwia, e pogldy, wyraone w jego artykule, zu-

penie niemal zgadzaj si z zapatrywaniami, wypowiedzianemi

w powieci, z ogóln charakterystyk wodzów, a zwaszcza Skrzy-

neckiego.

Z postaci, wystpujcych w tym utworze, gówn rol od-

grywa Tomasz Wisocki, pukownik wojsk francuskich i baron ce-

sarstwa francuskiego, oeniony z wdow po generale rossyjskim,

ksin Abumelech, z domu Sosnowsk. Dobry onierz, umiejcy

bi si walecznie w szeregach, wybiera si jednak do powstania

z widoczn niechci. „Miaem ja róne myli — powiada, — ja-

kieby tu siy mona zgromadzi w naszem ssiedztwie. Materyau

nie braknie, modziey huk w kadym dworze, zebraby si wcale
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porzdny oddziaek, gdyby to poszo pod dobr komend. Ale tu

kady chce mie swój rozmu." Wikszy zapa okazuje ju przyja-

ciel Wislockiego, Micha Borch, a jeszcze wikszy pasierb i sio-

strzeniec pani Wisockiej, mody ksi Milek Abumelech, tylko,

e ten ostatni wyadowywa swój zapa w przemowaci demago-

gicznych, w których dowodzi, e najwikszym czynem patryoty-

cznym byoby powieszenie — Chopickiego. Wszyscy oni bij si
walecznie, odnosz rany w cikich zapasach z wrogiem, ale tych

zapasów nie oywia istotny ogie patryotycznego zapau. To te
i wszystkie te postacie wychodz blado, bezbarwnie, — dziaaj

jak gdyby pod przymusem. — Najlepiej jeszcze wychodz postacie

o charakterze zdecydowanie ujemnym lub awanturniczym, jak hr. o,
blagier i tchórz, jak jego ona wystpna, lecz sympatyczna zalot-

nicii, jak hr. Gedroy, awanturniczy partyzant, który zebrawszy

garstk stu sobie podobnych, napada na konwoje rossyjskie i upi

je bez miosierdzia. Dwadziecia siedm furgonów i powózek zabra,

a w nich jedzenia, picia, wina szampaskiego, konfitur, broni, amu-

nieyi, koni, bez liku. „Moi onierze — powiada z dum — su
bez odu, a lepiej si maj. nieli u Skrzyneckiego pukownicy

i generaowie. Gdybymy mieli takich sto oddziaów, to po upywie

dwóch miesicy armia nasza opieraaby si o Dwin." *) Jest to

moe najdosadniejsza. bo przykadem ilustrowana krytyka caej

kampanii 1830 roku.

Waciwej fabuy powie ta nie ma. Bardzo by moe, i
autor zamyla j rozwin w nastpnych czciach zamierzonej

trylogii, która wszake napisan nie zostaa.

Powie „Zaklika", w 3 tomach napisana, rozpocz pisa

Kaczkowski w r. 1890. Przykry epizod ze wznowieniem sprawy

z r. 1863 w „Wydawnictwie materyaów" przerwa t prac. Pisze

o tem Kaczkowski w licie do prof. Ksawerego Liskego z dnia

24 stycznia 1891 r.

:

,.W lecie przeszego roku zaczem pisa powie wspóczesn

p. t. „Zaklika", w której zamierzyem przedstawi na tle. zaozer-

pnitem z czasów z przed r, 1863. mniej wicej wszystkie polity-

czno-spoeczne prdy, jakie po Polsce teraz buszuj, a mianowicie

ten fakt. mnie przedewszystkiera uderzajcy, jak patryotyzm natu-

ralny, ciepy, niewzruszony w swym gruncie, ale w swoich obja-

wach zewntrznych rozsdnie umiarkowany, cinity pomidzy te

prdy, niewiadome siebie, bo namitne i rozkiezane, — sabnie.

^) str. 359, 360.

I
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pozostaje bez wpywu i zwolna zamiera, — i w tej robocie ci ludzie

wytrcili mi pióro z reki.'

Z kocem roku 189J powie bya wszake sko<-zona. Unia

12 grudnia pisze Kaczkewski do pani Jadwigi Liskowej 'j:

„Powie wspóczesn p. t. „Zaklika" — nie z lat 18B1 i ]8()3,

jak to ogosi „Kuryer Polski'', który nawet nie zada sobie pracy

rkopismu przeczyta, tylko z lat 1864—1880, — miuiaem po du-

gich ceregielach da „Kuryerowi'', a to z tego powodu, e ta po-

wie nie podziela zasad i tendencyi ani partyi krakowskiej, ani

demokracyi agitujcej, owszem, obydwie traktuje ujemnie, a ze

wszystkich galicyjskich dzienników tylko jeden .,Kuryer Polski"

stoi pomidzy temi stronnictwami, prócz tego za ma abonentów...

Wiem o tenj, e „Kuryer" nie jest bardzo dobrym introduktorem

dla powieci, nie spodziewam si, e ta powie stanie na wa-
snych nogach i nikt o to pyta nie bdzie, kto j ogasza, tylko

o to, kto i pisa."

Autor zajnierza przedstawi w niej gówne prdy wspócze-

sne, z których kady szuka wyjcia z matni, a tymczasem wszyst-

kie si tumi pomidzy sob. Zwraca si ona — „bez polemicznej

werwy" — jak to sam Kaczkowski w licie do pani Liskowej -j

zaznacza — przeciwko konserwatystom, a jeszcze dobitniej „przeciw

naturalistycznym, soeyalistycznym i demokratycznym obdom".
Zwracajc si tak przeciwko wszystkim, wszdzie wykazujc nie-

tylko bdy i uomnoci, lecz nierzadko wystpki i zbrodnie, daje

ta powie obraz dziwnie apatycznego i niesympatycznego spoe-

czestwa, w którem niema ani jednej niemal janiejszej postaci,

chyba jednego ksidza Prandoty, który jednak niewielkie ma pole

dziaania, a widzi bardzo niedaleko, i prócz pieczeniarza Fujary,

który zjednywa sobie czytelnika rzeczywicie gbszem przywiza-

niem swem do Zakliki. Ten za Zaklika — bohater tytuowy po-

wieci — jest niejednolity w swem postpowaniu; chwilami wy-

wiera wraenie czowieka o gbszem umyle i zacnym charakte-

rze, lecz wnet zmienia si w zoliwego i popdliwego, psujc

dodatnie wraenie. Przebywa on niezwyke koleje. Spadszy z ko-

nia, wpada w letarg, wszyscy go maj za umarego, opakuj zgon

nagy, poczem wkadaj do trumny i chowaj w kaplicy grobowej.

Alici andarmi rossyjscy, wdarszy si do owej kaplicy, w poszu-

kiwaniu jakich papierów czy ksiek zakazanych, znajduj go y-

') Zbiór Bibl. Ossoliskieli. Nr. 4985. Ms.

-) List z Parya, z d. 21 luaja 1891 r.
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wym i WTWo cichaczem w dal. Nikt zreszt o zmarego sie nie

troszczy ; ycie bez Zakliki ukada si tak. jak tego pragnie jego

AYcale nieszczególny synalek Ignacy, z pokrzywdzeniem córki Geni

i najwierniejszycii sug ojcowskich. O ile testament, pozostawiony

przez Zaklik, wyw^oa niezadowolenie spadkobierców i pewne

wród nich niesnaski, o tyle mier jego bya poniekd wszystkim

na rk: Genia moga ju bez przeszkody polubi modego Pry-

drusza Firleja, którego Zaklika nie lubi i któremu niedowierza,

a Igna nie znajdowa ju adnej trudnoci w oenieniu si z roz-

pustn, niegodziw Flor Balcerówn. To te gdy Zaklika po pe-

wnym czasie powraca — nastpuje istotna konsternacya. Zaklika

przekona si móg na sobie dobitnie, e niedobrze jest zraartwych-

wstawa i e ycia, które si po czyjej mierci wyrównao, nie-

podobna zawróci na dawne tory. Jakim sposobem sta si mogo,
aby czowiek, pochowany w letargu, obudzony w trumnie przez

andarmów rossyjskich. przey nietylko przeraenie pierwszej

chwili, lecz podró i wizienie chol)y krótkotrwae? — rozstrzyga

nie bdziemy : to ju sprawa lekarzy. Do. e Zaklika powróci

postarzay nieco, ale zdrów. Tylko wieczorami napadaa go senno
i martwota. Zasta sprawy majtkowe i rodzinne w najwikszym

rozstroju, a popdliwoci swoj przyczyni si jeszcze do wikszego

zagmatwania stosunków familijnych i wywoa zamach na swoje

ycie. Oto rozpustna Flora, rozmiowana z ca potg zmysowoci
w Ignasiu Zaklice, bardzo zreszt a do niedostwa niezdecydo-

wanym modziecu, postanawia otru starego Zaklik. który ener-

gicznie sprzeciwia si maestwu syna z t wyuzdan pann.
AV tym celu nabywa jaki morderczy eter i przez zacnego swego

braciszka podsuwa go Zaklice. jako lekarstwo na przeladujc go

co wieczora chorobliw senno. Ofiar pada nie Zaklika, lecz nie-

szczliwy Fujara, który, wcignwszy w nozdrza znaczn doz
zatrutego eteru, pada trupem u stóp swego ukochanego Zakliki.

Ten za, oddychajc zatrutem powietrzem, zapada w cik chorob,

z której wychodzi zniedoniay jeszcze bardziej, lecz skonny do

rozwaa filozoficznych, wcale nie oryginalnych, a wygaszanych

z patosem, któremi zanudza ksidza Prandot i czytelnika w s-
nistym epilogu.

Sfer arystokratyczno-konserwatywn reprezentuje w powieci

hr. Firlej, lekkomylny a pyszny, yjcy nad stan, dla spraw oj-

czystych zupenie oziby i z rezygnacy wyrzekajcy si wszel-

kich marze o przyszoci ojczyzny. „.Jeeli — powiada — wolno

I
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nam jeszcze o {•zeiii marzy bezkarnie, to chyba o stopniowem po-

prawienivi naszeo-o losu w etnoorraticznj^cli granicach." \)

„Natnralistyczne. socjalistyczne i demokratyczne obdy",
o których mówi autor w cytowanym licie do pani Liskowej. re-

prezentowane s w powieci gównie przez rodzin Balcerów, ow
rozpustn Flor, jej godnego braciszka, bez czci i wiary, gotowego

zawsze do zbrodni i modego Tarle, szlachcica-radykaa. spiskuj-

cego we Lwowie z rozmaitymi ciemnymi ywioami. Stary Balcer

w niedowiarstwie swem posuwa si a do zaprzeczenia istnieniu

Boga i niemiertelnoci duszy; za ycia, czujc zbliajc si mier,
sprasza ssiadów na wasn swoj styp; tu wygasza bezbon
mow, na któr jednak „rozumny" Zaklika czuje si w obowizku

odpowiada, sawic nawet mstw"o Balcera wobec mierci, jego

„wynioso myli i charakteru".

Ostatecznie wszystkie cienie padaj na stron owych Balce-

rów; Firlejowie — konserwatyci, w obec nici wychodz obronn

rk, chocia nie wzbudzaj sympatyi, zarówno jak jej nie wzbu-

dza i sam Zaklika rezoner-gadua. czsto niesforny i popdliwy,

a w kocu beznadziejny pesymista, który widzi, e „ten wiat dzi-

siejszy tak spodla, i cetowiek uczciwy musi si prosi o pozwo-

lenie, aby móg by uczciwym... musi koniecznie nalee do jakiej

koteryi, albo do jakiego stronnictwa... bo jeeli stoi na wasnych
nogach, mówi jak myli, dziaa jak mówi, a do tego jeszcze widzi

jasno wszystkie obdy innych i wypowiada otwarcie, co o nici

rozumie, natenczas wszyscy mu wrogiem."

Tak rezonuje Zaklika, wsypów iadajc tem niewtpliwie uczucia

samego autora.

Losy innych nieciekawych bohaterów powieci, rozstrzygaj si

w epilogu, w sposób take nie ciekawy. Syn Zaklik, niedony Igna,

gospodaruje na mudzi, w majtku ojcowskim, a zapomniawszy

o Florze, i pogodzony zupenie z panujcym stanem rzeczy, ubiega

si o rk jakiej generaównej, oczywicie rossyjskiej. „wolc —
jak sam powiada — z Moskalami panowa, ni by u nich w nie-

woli". Zbrodnicza Flora, noszc w swem onie owoc mioci Igna-

sia. polubia rossyjskiego pukownika, przesza na prawosawie

i zamieszkaa z mem w Petersburgu, gdzie te pocigna i go-

dnego braciszka. Niczem si nie odznaczajca Genia Zakliezanka

wysza oczywicie za Frydrusza Firleja, którego niewiadomo za co

tak bardzo miuje, i pdzi z nim ywot szczliwy.

') Toin L. str. 194.
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Cao wywiera wraenie niemie, krytyka spoeczestwa po

ostatniem powstaniu wydaje si zbyt surow i niesprawiedliw

;

.streszcza si ona w tych sowach Zakliki w epilogu : „Wszystko

nam dae, co da moge, Panie! ale nie dae zdrowego roz-

sdku i publicznego sumienia." W obec ujemnych, bardzo czarnych,

albo nijakich, bladych charakterów, razi brak zdecydowanych, ja-

snych postaci, — w caej kompozycyi zna znuenie czy omdlenie

twórczoci. Odbio si w tem usposobienie autora, który tak si

wywntrza, wanie w czasie pisania tej powieci, przed pani

•I adwiga Liskow:

„Im duej yj, tem wicej we mnie sabnieje ch, a z ni
razem i mono pisania. Cay wiat si zmieni koo mnie; inni

ludzie, inne pojcia, inne ideay, — a raczej brak ideaów. Po-

midzy mn, a czytajcym ogóem niemasz ju prawie nic wspól-

nego. lepym bym by. gdybym tego nie widzia. Ja jestem jak

duch, co si noc zjawia na cmentarzyskach i odzywa si gosem,

nie mogcym wywoa oddwiku, bo jest martwym dla dzisiej-

szych pokole. Dla kogo pisa, jeeli nikt nas nie czyta? Moich

„Olbrachtowych Rycerzy" odbito tylko w siedmiuset egzerapla-

rzach, — a i tych nie sprzedano."

Donoszc nastpnie, e pisze powie p. t. „Zaklika" dodaje :

„Robota ta mnie wicej zajmuje, nieli którakolwiek z moich

robót dawniejszych, — ju mi tylko kilkadziesit kartek brakuje

do koca : a przecie nieraz odrzucam pióro, pytam si siebie, na

co to pisz? czasem przez cay tydzie nie bior pióra napowrót

do rki i nawet nie wiem, czyli j skocz." ^)

W takiem usposobieniu pisana, nic dziwnego, e powie wy-

sza sabo, zimno te przyjta przez czytajcy ogó. Krytyka zarzu-

cia jej, i susznie, rozwleko, rozwakowanie przedmiotu, prze-

cienie treci rozprawami filozoficznemi, wreszcie race bdy
jzykowe.

Tego ostatniego zarzutu, jakkolwiek jest uzasadniony, nie na-

ley zapewne ka na karb wyczny autora, który w licie do

pani Jadwigi Liskowej uala si mocno na niedbalstwo redaktora

„Kuryera Polskiego", który t powie drukowa i zajmowa si

wydawnictwem ksikowem.
„Co ten Orowski 1) — pisze Kaczkowski z alem — z tym

rkopismera porobi, to take jest rzecz, której w innym kraju nie

') z Parya, z d. 21 maja 1891. Ms. Ze zbiorów Bib). Osoliiiskrcli:

2) Redaktor „Kuryera Polskiego'.
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znale. Naprzód, przed rozpoczciem druku, nie czytawszy powie-

ci, ogosi prospekt od pocztku do koca kamliwy, a jeszcze

do tego z tak paskudn fanfaronad, jakobym ja t powie w po-

cie czoa napisa, a on za ni zapaci miliony. Potem wydrukowa

j, krajc rkopism podug miary feuilletonu, a bez adnego wzgldu

na zwizek ustpów, a z takiemi drukarskiemi bdami, e ja sam

si pierwotnego sensu domaca nie mogem." ^)

W tej przerwie pomidzy pierwszym a nastpnymi tomami

„Zakliki", napisa Kaczkowski rozpraw „O romantyzmie". Eoz-

prawa ta — jak pisze autor do prof. Liskego w cytowanym po-

wyej licie — pisana jest „a Uadresse naszych historyków litera-

tury, którzy teraz tak wiele pisz o tej epoce, a zwaszcza o ro-

mantycznej poezyi, któr wszake czsto sadz zbyt powierzcho-

wnie, a nieraz z rac nieznajomoci tych czasów, a zatem i tych

wpywów, jakie ta literatura wywieraa na nasze ycie spoeczne

i polityczne".

Bezporednim powodem napisania tej rozprawy bya praca

profesora Tretiaka, ogoszona w krakowskim „wiecie" p. t. „O gó-

wnych kierunkach poezyi polskiej XIX. wieku". Praca ta nie po-

dobaa si Kaczkowskiemu,- „Tretiak — pisze do prof. Liskego ^j —
bierze niektóre rzeczy za lekko, a o innych sdzi bardzo powierz-

chownie, co zreszt uwaaem ju w jego krytykach
;

jest w nim

jaka mieszanina tonów rewolucyjnych i wpywów szkoy krakow-

skiej, a nieraasz samodzielnoci i niezawisoci, dla profesora tak

niezbdnej : dlatego uwaaem za rzecz potrzebn porobi nad tem

niektóre uwagi, które wszake w swojej caoci nie odnosz si

do niego samego."

.Jakkolwiek Kaczkowski nie wymieni ani nazwiska autora,

którego prac poddaje krytyce, ani nawet pisma, w którem ona

zamieszczona zostaa, to jednak nadao caoci ton polemiczny,

wypaczajcy charakter literackiej, samodzielnej rozprawy, a to tem

dotkliwiej, e piszcy nie móg si powstrzyma od wycieczek

w stron znienawidzonego stronnictwa „Staczyków", historyków

i krytyków krakowskich.

Przesyajc t swoj prac prof. Liskemu, spodziewa si

moe autor, e znajdzie ona pomieszczenie w „Kwartalniku histo-

1) List z Parya, z d. 4 grudnia 1892 r. Ms. Ze zbiorów Bibl.

Ossoliskich.

2) List z Parya, z d. 28 stycznia 1891 r. Ze zbiorów Bibl.

Ossoliskich. Nr 4985. Ms.

Zygmunt Kaczkowski i jego ozasy.
*"
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rycznym. chocia przypuszcza z góry, e „nie zda si do tego pi-

sma, bo jest za duga, a przytem moe zanadto z francuska, to

jest za leiiko pisana". Ta „lekko" nie jest. zdaniem naszem, jej

gówn wad. Przedewszystkiem grzeszy ona owym polemicznym

tonem, nadzwyczajn rozwlekoci, nieustannem odbieganiem od

przedmiotu, rozpraszaniem si w szczegóach. Jest to istotnie, jak

w drugim tytuliku zaznaczono, „literacka gawda", w której si

mówi wprawdzie o romantyzmie, ale przy tej sposobnoci o tylu

innych rzeczach, e si w nich nieraz gówny wtek gubi.

Prof. Liske, sam cisy badacz i przestrzegajcy systematy-

cznoci w naukowych pracach, musia poczyni liczne uwagi i za-

strzeenia co do tego artykuu, bo oto czytamy w licie Kaczkow-

skiego z dnia 4 lutego 1891 r. O- „Z moim artykuem „O roman-

tyzmie" niech Pan sobie nie przysparza kopotów. Ja nigdy nio

byem literatem z profesyi i nie mam literackich prónoci. Jee-

lim co kiedy napisa, to zawsze tylko to, co si samo ze mnie

wyparo, — a jakem to komu odda, tom si nigdy nie troszczy

o to, co si z tem stao. Artyku ten napisaem dlatego, e mnie

to nudzi, e my si nie moemy zdoby na prawdziw krytyk

literack, jak maj Niemcy i Francuzi."

Po mierci profesora Liskego pisa d. 22 marca 1891 r. -)

do pozostaej wdowy, w tyme samym przedmiocie: „Mój artyku

„O romantyzmie" zmieni jak najchtniej, wedug skazówek, które

. p. M Pani zostawi, a to nietylko dlatego, e znajd w tem

zadowolenie dla siebie, jeeli potrafi uszanowa jego wol, ale

take i z tego powodu, e my, mieszkajcy za granicami kraju,

mimo tak oywionych pisemnych i ustnych stosunków, jakie ja

utrzymuj z krajem, przecie niejednokrotnie nie cakiem trafnie

sprawy krajowe sdzimy."

Szkoda, e o tej niewtpliwej prawdzie zapomnia Kaczkowski,

piszc „Tek Nieczui" !

„Ja zreszt — dodaje w tyme licie, — do czego chtnie

si Pani przyznaj, nawet u teoretycznych Niemców uchodz za

doktrynera. tak mnie przed dwudziestu kilku laty osdzi hr. Bel-

credi i tak mnie jeszcze niedawno okreli dzisiejszy Minister

hr. Kalnoky, — mam zatem, nie bdc wcale zarozumial-m, jeszcze

o jeden powód wicej do uwzgldnienia opinii wytrawnych ludzi,

patrzcych na sprawy krajowe z bliszej nieli ja odlegoci."

^) 1. o.

2) 1. C.

i
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W ogóle w tej sprawie Kaczkowski okazywa niezmiern i nie-

zwykl, sobie pojednawczo. Zgadza si na zmiany i opuszczenia,

zgadza si na zwok w ogoszeniu artykuu. Szo, zdaje si, gó-
wnie o ostr polemik z krytykami krakowskimi i o ustp, nie-

zmiernie chwalcy Piotra Chmielowskiego. Zdaje si, e profesor

Liske uwaa tak ow krytyk, jak i pochway za przesadzone, na

<J0 Kaczkowski w licie z Parya, z dnia U lutego 1891 r. ') od-

powiada:

„Co do Chmielowskiego, to nie potrzebuj Pana zapewnia,

e on mi swoj nauk wcale nie imponuje, — nawet i w filozofii

ma baamutne pojcia... prócz tego grzeszy czsto zupenym bra-

kiem smaku estetycznego. Ale Chmielowski w ostatnich czasach

bardzo znacznie si podniós po nad swoje prace dawniejsze i bar-

dzo korzystnie odbija od Tarnowskiego swojem usiowaniem doj-

cia do bezstronnoci, — a to, mojem zdaniem, zasuguje na uzna-

nie, choby tylko dlatego, aby go zachci do dalszego postpo-

wania na tej dro.dze. Chciaem go troch podnie w interesie

ogólnym, ale by moe, e si tam zakrado troch subjektywizrau,

bo Chmielowski jest jednym z dzisiejszych krytyków, który mnie

traktuje bezstronnie: wielu rzeczy po prostu nie rozumie, dla in-

nych cakiem brakuje mu zmysu, ale wida przynajmniej usio-

wania, podczas kiedy inni (z wyjtkiem kilku bezwarunkowych

przyjació) naraaj si nawet na zarzut nieuctwa, aby mnie tylko

ile monoci obniy..."

I potem jeszcze, po mierci dr. Liskego pisze do jego wdowy ^):

„Co do zmian, albo opuszcze, to ja na wszystko si godz, coby

zado czynio uwagom . p. ma Pani : pochwa Chmielowskiego,

jeeli przesadzona, mona zagodzi, a nastpujcy po niej ustp

o krytyce, jeeli jest zanadto surowy, mona w tych czciach su-

rowych opuci i tylko punktami oznaczy, e tam co byo. Mi-
dzy nami mówic, nie wiem, dlaczegobyra mia mie jakiewzgldy

dla krytyków krakowskich, którzy dla mnie adnych zgoa wzgl-

dów nie maj, a nawet gdzie tylko mog, staraj si mnie do zera

obniy."

Zaznaczywszy, e takie stronnicze krytyki przynosz szkod

nie tylko jemu, lecz caej literaturze, i e czynienie ustpstw mo-

goby by tylko usprawiedliwione w interesie ogólnym i w obec

ludzi pewnych przekona, zaznacza w dalszym cigu Kaczkowski,

1) 1. c.

^) List z Parya, z dnia 8 kwietnia 1891 r. Ms., 1. c.

29*



452

e to wanie nie z takimi ludmi sprawa, „lecz z sekt, która ma
sekciarski katechizm i od tego katechizmu dla adnych wzgldów

na krok nie odstpuje". — Dodaje jednak w kocu, „e nie ma
w sobie uporu i chtnie uwzgldnia rady ludzi dobrej woli".

Bd co bd owa „gawda literacka" o romantyzmie znala-

za pomieszczenie w „Gazecie Narodowej" w 18 wielkich fejleto-

nach ^). Czy tekst pierwotny uleg jakimkolwiek zmianom, trudno

dzi sprawdzi. To pewna, e ustp o Chmielowskim brzmi nie-

zmiernie pochwalnie.

„Chmielowski — czytamy tam, — najznamienitszy z naszych

nowszych krytyków, najznamienitszy nietylko dlatego, e jest naj-

pracowitszy, lecz przedewszystkiem z tego powodu, e ma grunto-

wane uksztacenie filozoficzne, którego innym brakuje (czytalimy

przed chv£il w licie do prof. Liskego, e w filozofii ma „baa-

mutne pojcia" !), wystpi pierwszy z krytyk syntetyczn... On
„coraz wyej si wznosi, a sd jego staje si tem wicej bezstron-

nym i pewnym". „Nie chodzi mu ani o mio wasn, ani o in-

teres jakiej szkóki albo stronnictwa, tylko o prawd i dobro

ogólne. To jest krytyka syntetyczna w najwyszem i najpikniej-

niejszem tego sowa znaczeniu, bo ma na celu nie syntez w du-

chu jakiej politycznej, albo socyalnej teoryi. tylko zsumowanie

i uywotnienie skarbów caego spoeczestwa".

W obec tej pochway, czeme s inni krytycy? Oni „nad-

uywaj swojego urzdu do celów ubocznych, lecych po za obr-

bem poj o tera, co jest prawdziwe, co wzniose i pikne", ich

„sd nie zaley od rzeczywistej wartoci krytykowanego dziea,

tylko od sympatyi lub antypatyi, jakie krytyk bd z politycznych,

bd z koteryjnych powodów ma do autora".

Piszc t pochwa Chmielowskiego i podnoszc jego bez-

stronno, zapomnia Kaczkowski, co kilka lat przedtem, pod wra-

eniem ksiki „Nasi powieciopisarze", pisa do Adama Krecho-

wieckiego ^). Czytamy tam mianowicie

:

„Chmielowski zajmuje si tam mn wicej ni innymi i w grun-

cie rzeczy przychylnie, ale to rai wcale nie przeszkadza powiedzie,

e takiego bigosu poj, wyobrae i wrae podobnomy w naszej

krytyce jeszcze nie mieli. Niejasne a czsto wcale niezdrowe, przy-

tem za wcale nie trzymajce si ze sob pojcia, s to ju dosy

') „Gazeta Narodowa" z r. 1891, poczwszy od Nr. 130 z dniu

30 maja do Nr. 150 z dnia 23 czerwca.

-) -List z Parya, z dnia 21 grudnia 1886 r. Ms
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grube wystpki, na które te s i kary w literackim kodesie;

mais c'est un cas pendahle pisa o rzeczach, których wcale si nie

^na, a do tych nale: psychologia, estetyka, emigracya i galicyj-

skie stosunki. Czasem trzeba sobie oczy przeciera, aeby uwierzy,

e to istotnie tak stoi wydrukowane. A do tego jeszcze jaka tara

zmienno punktów widzenia i jaka chwiejno opinii ! Wstrtnie
przedmiotowy, bo a do zaparcia si siebie samego, gdy pisze

o Ezewuskira, wysilajcy si do najwyszego stopnia, aeby by
bezstronnym wzgldem mnie, staje si lepym panegiryst, gdy
pisze o Jeu, — i kogo sobie wybra za przedmiot do tego pane-

giryku? Oto takiego pisarza, który bezwtpienia jest gorcym pa-

triot, a moe i serdecznym czowiekiem, ale który historyi pol-

skiej nie umie, nie zna wcale dzisiejszej Polski, a nadto wszystko

nawet nie umie pisa po polsku. Zadziwiajcym za przykadem,

do jakiego stopnia mu brak wszelkiego estetycznego uksztacenia

jest zacytowanie dwóch scen z powieci Jea na dowód jego jeni-

jalnoci : jedna, w których szlachta, zamiast gra w karty, pluje

w sufit o pienidze, — druga, w której te przedstawia szlacht

litewsk w r. 1831 jako komicznych tchórzów! Ni€ do uwierzenia,

iile tak stoi wydrukowane. Pomimo takich wybryków wysila si

w innych miejscach na bezstronno, wysileniem tem wszake

dowodzi, e powoania krytyki wcale nie zna. Albowiem bez-

stronnym nikt nigdy nie by, — a jeli si to komu
udao, to sta si niczem, bo wyrzek si wasnych
przekona. To te i Chmielowski bezstronnym nie

jest, a to, e nim by usiuje, poyteczno jego kry-

tyki niezmiernie obnia.
„Chmielowski, wzity jako naczelny dzi reprezentant post-

powej krytyki literackiej, o co widocznie si kusi, wyrzdzi t
xik Tarnowskiemu, jako gównemu reprezentantowi krytyki za-

chowawczej, nieocenion przysug, pooy si bowiem tak nizko

przy ziemi, e Tarnowski, chocia take niewielki wzrostem, przy

nim wydaje si grenadyerem, Ja mam Tarnowskiego przeciwko

sobie, a Chmielowskiego za sob, ale to take mi nie przeszkadza

powiedzie, e Tarnowski bez porównania swoj raissy krytyczno-

literack lepiej wypenia, nieli Chmielowski. Chmielowski ma
uksztacenie filozoficzne i pisze poprawnie po polsku, w kwestye

badane przez siebie zapuszcza si gbiej, rozumuje logiczniej

i tam, gdzie jakie przekonanie nareszcie z siebie wydusi, wyraa
si cilej ; ale literatur polsk zna bardzo niedostatecznie, jej

ducha nie zrozumia, nie zgbi, ani nawet nie przeczu, nie ma
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adnych literackich tradycji i czsto tak o nich pisze, jak gdyby

z jakiej wyspy do Polski przyjecha, pod wzgldem dobrego smaku^

nie otrzymawszy tego daru od natury, stoi na bardzo niskim sto-

pniu uksztacenia, dla niektórych piknoci, które cay naród od-

czuwa, zupenie brakuje mu zmysu, praktyki ycia wcale nie zna,

dla klasyków ma pewne sympatye dlatego, e byli reformatorami,

zapominajc wcale o tem, e ich cae wiato reformatorskie nie

miao w sobie duszy polskiej, tylko byo ywcem przeniesione

z zagranicy, o literaturze romantycznej wcale nie wie, e si uro-

dzia w boleci, a wreszcie caoci narodu polskiego nie ma ani

w sobie, ani przed sob, tylko jakie nieokrelone spoeczestwa

od którego nie wie, czego ma da i czego si ma po niem spo-

dziewa: oto Chmielowski. Tarnowski niema szkolnego uksztace-

nia filozoficznego, zaczem idzie, e jego wywody nie s ani gbo-
kie, ani cise, ma styl kapryny, skaczcy, niegramatykalny, nie-

rozwijcy si logicznie, a przeto uwanego czytelnika nieatwo

przekonywujcy, ale za to ma szerokie uksztacenie xikowe i naj-

pikniejsze literackie tradycye, ma wychowanie wiatowe i smak

wrodzony i wyksztacony, — a chocia stoi na ciasnem, wycznem
i w gruncie rzeczy nie-polskiem stanowisku klerykalnem i jest

niby zasadniczym stronnikiem Polski etnograficznej bez granie

geograficznych, przecie trzebaby by niesprawiedliwym, aeby tego

nie widzie i nie czu ze wszystkiego, co mówi i pisze, e ma nie

jakie resztki spoeczestwa polskiego, ale cao polskiego narodu

w sercu i w gowie, a jego przyszo przed sob. To jest bardzo

wielka rónica.

„Na Tarnowskiego zasady nie zgadzam si, a niektóre z nieb

uwaam po prostu za zgubne, na niektóre zapatrywania si Chmie-

lowskiego, dopeniwszy je tem, czego im brakuje i rozszerzywszy

w ogóle ich granice, mógbym si zgodzi, ale to jest kwestya in-

dywidualna: na polu krytyki literackiej, w jej odniesieniu do po-

trzeb ogólnych. Tarnowski peniejsze zajmuje miejsce, bo ma prze-

konania stae i niewzruszone, broni ich stanowczo i z cywiln

odwag, a przeto stanowi si czynn, która powinna bya wywo-

a si odporn i stworzy walk naturaln, poyteczn ju jako

ruch i podn w pewne wyniki, a dla dalszego rozwoju narodowej

intelligencyi niezbdn: Chmielowski za, chocia o to si kusi,

t równowan si przynajmniej dotychczas jeszcze nie jest.- bo

nie ma staych i wyrobionych przekona, stoi na gruncie, tak teo-

retycznie, jak i w widokach praktycznych, nie okrelonym doka-
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dnie, a nawet do walki o te przekonania, jakie ma. nie ma ani

siy, ani odwagi."

Eównie ujemnym jest sd Kaczkowskiego o Chmielowskiego

dziele p. t. „Zarys literatury z ostatnich lat dwudziestu". „Nie

mogem wyj z zadziwienia — pisze w jednym z listów ^), — jak

krytyk, podobno dzi pierwsze zajmujcy miejsce w Warszawie,

wprawdzie czsto jednostronny, nierzadko pytki, a zawsze nie ma-

jcy dostatecznego uczucia dla prawdziwych piknoci, wszelako

mimo to wszystko nie tuzinkowy, nie waha si puci w obieg

tak powierzchownie sklejonej encyklopedyi i nadto jeszcze wyda-

wa w niej sdy o rzeczach, których oczywicie nie zna i nie ro-

zumie. Xika ta zreszt bardzo ckliwe na mnie sprawia wraenie

ju samym poziomem inteligencyi i myli, na którym dzi stoi

pierwszy krytyk warszawski. Przypomnijmy sobie, e ju przed

laty pidziesiciu mielimy Mochnackiego i Michaa Grabowskiego,

a dzisiaj mamy tylko Chmielowskiego i Tarnowskiego, jednego

zamknitego w ciasnej chaupce pozytywizmu, a drugiego utopio-

nego w papizmie i oligarchizmie, — a spostrzeemy z przeraeniem,

o wiele pokole cofnlimy si wstecz od lat pidziesiciu. Ale

tu powiem co, czemuby z pewnoci przyklasn Tarnowski, a moe
nawet i Chmielowski, e do tego opakanego stanu doprowadziy

nas rewolucye. Jestem bowiem zdania, z którem podobno stoj

cakiem odosobniony, ale któremu kiedy przyzna prawd histo-

rya. — a tem zdaniem jest, e jak skoro nie mielimy tempera-

mentu Holendrów, aby od czasu rozbiorów pracowa z mrówczym

spokojem i wytrwaoci nad wzbogaceniem naszych narodowych,

moralnych i materyalnych zasobów, to spiski byy rzecz nietylko

nieuniknion, ale niezbdn, bo bez nich naród nasz nie byby

przey caego wieku niewoli, ale doprowadzenie spisków do rewo-

lucyi byo za kadym razem czciowem zabójstwem. Nic innego,

jak tylko te ustawiczne upusty krwi doprowadziy nas do stanu

tej -bezsilnoci moralnej, w jakiej si dzi znajdujemy. Jest to moe
zapatrywanie si zbyt materyalne, lecz zdaje mi si take pra-

wdziwe, e pomnoenie krwi polskiej, które w czasach spokojnych

musi koniecznie uastpi, podniesie swojego czasu i nasz si
duchow znów na ten poziom, na który si podnie musimy, je-

eli chcemy, aeby si z nami liczono i aeby si nam ucieliy

drogi do lepszej przyszoci."

^) do Adama Krechowieckiego z Gastein, z d. 31 maja 1886. Ms.
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Zbytecznem byoby wykazywa, e te jaskrawe sprzecznoci

w sdach Kaczkowskiego wynikay gównie z jego uprzedze do

tak zwanej szkoy krakowskiej. Podnosi Chmielowskiego tam,

gdzie sdzi, e pognbi Tarnowskiego, a w listach prywatnych

pierwszego ocenia sm'owo, drugiemu przyznawa pod wielu wzgl-

dami wyszo. W ten sposób stao si, e owa „bezstronno",

tak podnoszona w Chmielowskim jako wysoka zaleta, okazywaa

si w innem miejscu powodem „nicoci", obnieniem wartoci

krytyki. Eaz Chmielowski posiada gruntowne uksztacenie filozo-

ficzne, to znów ma w filozofii baamutne pojcia i t. p.

Ta chwiejno opinii, zwaszcza w obec tonu polemicznego,

jaki bd co bd ma rozprawa „O romantyzmie", osabia wielce

wraenie i wag tej zreszt interesujcej pracy. O istocie roman-

tyzmu nie przynosi ona nic prawie nowego, ale pisana z werw,
oparta na znajomoci literatury, zwaszcza zagranicznej, zwraca

pod niejednym wzgldem uwag, pomimo braku naleytego sku-

pienia, trafnoci niektórych zda i pogldów. — Nie jest te ani

cis, ani zbyt oryginaln definicya romantyzmu, jako „prdu du-

cha, majcego na celu wyswobodzenie naturalnego ludzkiego uczu-

cia z narzuconych mu form i formuek, przyprowadzenie go do

saraowiedzy i oddanie mu najwyszej wadzy w poezyi, literaturze

i sztuce", Na podstawie nowszych bada niejedno te monaby
tej rozprawie zarzuci; zwaywszy jednak na czas, w którym bya
pisana niepodobna jej odmówi literackiej wartoci. Tak zreszt

w tej pracy, jak i we wszystkiem. co wychodzio z pod pióra

Kaczkowskiego, jest on przedewszystkiem tendencyjnym polemist

naginajcym swoje wywody do powzitych a priori zapatrywa

czy uprzedze. I jeeli w przytoczonym powyej licie tak surowo

potpi usiowania dce do „bezstronnoci", to niewtpliwie pi-

sa szczerze w poczuciu, e sam do takich usiowa nie jest zdolny,

a co najwicej moe tylko czasami „dyplomatycznie" zdania swe

modyfikowa, z t „mentaln restrykcy", e powróci do nich

w caej peni, gdy owe dyplomatyczne powody umiarkowania istnie

przestan. Dowodów na to dostarczaj sniste listy Kaczkowskiego,

do rozmaitych osób w rozmaitych czasach pisane, e tu przypom-

nimy tylko jego zgryliwe zdanie o Lisickim wypowiedziane przed

redaktorem „Gazety Lwowskiej", a tak bardzo zmodyfikowane w li-

cie do pani Liskowej, o której wiedzia, e jest w zayoci z jego

on, pani Ann z Mycielskich Lisick. — To nie przeszkadzao

mu powraca potem do pierwotnych, ostrych sdów.
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W licie do pani Liskowej ') czytamy o Lisickim

„Jeeli Pani p. Lisickiego zobaczy, prosz mu powiedzie, e
jestem przejty szczerem uczuciem wdzicznoci dla niego za te

kilka siów, któremi w „Kwartalniku" krótko, ale dobitnie scha-

rakteryzowa moralno naszych organizatorów ostatniego Powsta-

nia. Ktoby mia odwag cywiln i napisa o tej moralnoci ca
xik, ten oddaby naszemu spoeczestwu znaczn przysug,

zwaszcza dzi, kiedy te same ywioy znowu w tym samym duchu

zaczynaj si rusza..." I dalej: „Wszystkie xiajii p. IJsickiego

i wszystkie jego artykuy, po rónych pismach porozrzucane, czy-

taem i mam u siebie, niektóre nawet z adnotacyami na margine-

sach, jak n. p. xika o Helciu... Z p, Lisickim zgadzam sie pra-

"wie w zupenoci na jego zapatrywania na nasze stronnictwa re-

wolucyjne. Od najmodszych lat moich byem zawsze zdania, e
Polsk mona tylko wypracowa, a gra o ni nie wolno. Mymy
o ni wci grali, a jak ojcowie przegrali, to synowie si odgry-

wali: czy moe takie postpowanie pochwali jakikolwiek zdrowy

rozsdek? Na to wic zgoda — i mniej wicej na wszystko, co

z tego punktu widzenia wynika, i to do tego stopnia, e i mnie

take taki bohater nie wzrusza, co nie umia dla Ojczyzny zrobi

nic wicej, jak tylko da si dla niej powiesi. — Ale nie zgadzam

si na jego zapatrywania si na nasze stronnictwa konserwatywne.

Mymy takich stronnictw mieli dosy po wszystkie czasy, ale a-
dne z nich nie miao nigdy dosy odwagi cywilnej, aeby wytrwa
wród burzy i wytrwa do koca. Kade z nich byo okrutnie od-

wane w czasie spokojnym, ale jak tylko opozycya gow podnio-

sa, zaczy si przerzedza jego szeregi, a jak ruch przeszed

w masy. zoyo bro bez wystrzau."

Tu nastpuje dugi wywód, majcy okreli szczegóowo,

w czem si Kaczkowski z Lisickim nie zgadza, a zarazem dlaczego

by i jest w niezgodzie z programem krakowskiego stronnictwa.

Wywód ten, nie przynoszcy zreszt nic nowego ponadto, comy
ju mieli sposobno przy innej sposobnoci zaznaczy, koczy si

takiem owiadczeniem

:

„To jednak nie przeszkadza mi przyzna p. Lisickiemu, e
ma przekonania, które s jego osobist wasnoci, e jego prze-

konania s gbiej wyrozuraowane i silniej poparte, nieli wielu

innych pisarzy konserwatywnych i e je wypowiada nie z interesu,

\) List do p. Jadwigi Liskowej z dnia 21 maja 1891 r. Zbiór

Bibl. Ossoliskich. Ms.
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jak wielu inn3'ch, tylko z poczucia obowizku kadego takiego czo-

wieka, który co wie i ma co do powiedzenia, — a to nawet

u przeciwników zasuguje na szczere uznanie."

Jake ten sd jest dalekim od gromów potpienia, rzucanych

na Lisickiego za artyku o Chapowskim i od opinii, wypowiada-

nych o nim w rozmaitych innych listach i zapiskach, opinii, nie

nadajcych sie nawet do powtórzenia

!

Bezwzgldnym natomiast byt lvaczkow^ski admiratorem Elizy

Orzeszkowej i jej dzie, moe nie tyle z powodu ich wartoci ar-

tystycznej, ile z powodu ich tendencyi. Znamiennym pod tym

wzgldem jest list jego, pisany z Parya, d. "22 kwietnia 1896 r.,

do Zygmunta Sarneckiego. List ten, odzwierciedlajcy w ogóle za-

patrywania Kaczkowskiego, ju w ostatnich latach ycia, przyta-

czamy niemal w caoci.

Oto co w nim czytamy

:

,.Nie czytujc dzienników polskich codziennie, bo czsto czasu

mi na to nie starczy, a czasem i zdrowie nie dopisuje, dopiero

wczoraj dowiedziaem si, e Pani Orzeszkowa jest w Krakowie

i e liczni Jej wielbiciele wydali tame dla niej biesiad. Gdybym

by si o tem dowiedzia zawczasu, bybym Jej zatelegrafowa,

wyznajc Jej cae moje uwielbienie i najszczersz sympaty, jako

autorce, która dzi w naszem powieciopisarstwie niezaprzeczenie

najpierwsze zajmuje miejsce, — a to nietylko potg swojego ta-

lentu, ale zarazem duchem przodujcym na drogach tych, na któ-

rych otwieraj si dla nas jeszcze jakie nadzieje. Poniewa to si

nie stao, prosz Pana, jako gospodarza wywspomnianej biesiady,

aby by askaw zanie Jej to zapewnienie o mojem dla Niej

uwielbieniu, — prosz za o to tembardziej. ilee biesiada, dla

Niej wydana, o ile si mog tego domyle z dzienników, nie

zgromadzia starszyzny krakowskiej inteligencyi w takim komple-

cie, jaki si Jej wzniosemu i szlachetnemu talentowi nalea. Ja

si wprawdzie do starszyzny nie licz, ale za to do starych, moe
Jfij zatem obojtnem nie bdzie, jeeli si dowie, e i midzy sta-

rymi s ludzie, którzy j z zajciem czytaj, ciesz si szczerze

jej powodzeniem i ycz jej i naszej Ojczynie, aeby jeszcze przez

drugie wier wieku swoim jenijuszera owiecaa te kierunki myli

i ducha, w których nam si lepsza przyszo umiecha. — Powie-

dziaem powyej, e nale do starych, ale przecie nie do takich,

którzy zamykaj oczy na fakta i ju niczego si nie mog nauczy.

Byy czasy, w których ci z moich krytyków, co nie bardzo uwa-

nie moje xiki czytali, obwiniali mnie o pewne zudzenia, a mia-
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nowicie o wiar w to, e tylko ci, co Polsk zgubili, potrafi j
.odbudowa. Takiej wiary nigdy nie miaem ; wiedziano o tern od

najdawniejszych czasów wanie najlepiej w Krakowió, gdziem

wówczas przez kilka lat zim przepdza i gdzie" mi Siemieiiski

co ciwila jak literack zarzuca herezy: ale moe byem winien-

innego zudzenia. Zdawao mi si bowiem istotnie, e ta demokracya^

szlachecka, która miaa przeszo trzy wieki politycznego ywota za

sob, powinna mie w sobie take polityczn ywotno, e przeto

z niej, w obec arystokracyi, który narodowego sumienia ju w so-

bie nie miaa, i w obec ludu, która jeszcze narodowej wiadomo-

ci w sobie nie obudzi, powinien si wyrobi ów stan trzeci, któ-

rego nam do wytworzenia naturalnego spoecznego ustroju wanie
brakowao, i e od tego trzeciego stanu bdziemy mogli oczekiwa

zbawienia. Wiar t wówczas wielu ludzi ze mn dzielio, jedni

wiadomie, drudzy instynktowo — i bardzo by moe, e moje

ówczesne historyczne powieci powodzenie swoje zawdziczay wa-

nie tej idei, pod której przewodem usiowaem cigle obudza

narodow wiadomo w rednich i niskich warstwach szlacheckich.

Nie dziwibym si. gdyby jeszcze dzi byli ludzie, którzy dla tej idei

maj pewne sympatye: ale ja ju z kocem r. 1S60, wanie pod-

czas mego pobytu w Warszawie, przejrzaem jasno, e byo to

czyste zudzenie i e szlachta — jak mi to zreszt jeszcze w roku

1854 przepowiedzia Zygmunt Krasiski — nigdy ze siebie trze-

ciego stanu nie wytworzy, bo o ile czuje si szlacht, l)dzie si

take czua arystokracy, a o ile si ni czu nie bdzie, przejdzie

w szeregi czysto demokratyczne. Odtd wszystkie objawy widzenie

to potwierdzaj, a najwidoczniej w Galicyi. gdzie si wytworzyy

tak zwane les dasses digeantes, które swoj si liczebn zawdzi-

czaj w^anie tym szlacheckim ogonom, i gdzie szlachcic, nie b-
dcy ogonem arystokracyi, wcale nie myli o swojem szlachectwie.

W tym widoku myli zamkny si nam zatem wszelkie nadzieje —
a to tembardziej, ilee arystokracy, która temu korowodowi het-

mani, zatraca w sobie coraz bardziej narodowe poczucie. Aeby
zregestrowa wszystkie objawy, które stwierdzaj t prawd, trze-

baby chyba napisa drugi tom „Teki Nieczui", w którym wszelako

trudnoby co nowego powiedzie, bo ze pozostaje zawsze to samo,

a tylko si staje coraz jaskrawszem... A kiedy wielcy panowie nie

daj ani grosza Ojczynie, dlaczegoby mia dla niej jakiekolwiek

ponosi ofiary ów szlachcic, który nie ma ani setnej .czci ich

bogactw, a i tak ju si wyexpensowa na kopak soboli i upan

zotolity, aeby mia w czem godnie wystpi dans le corfege des^
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classes dirigeantcs. Gdyby przynajmniej ekonomicznie kraj pod-

nieli, toby mona na ich niedostatki i wady przymruy oczu, tak

jak sie dobremu ekonomowi przebacza, e na jarmarkach pana

udaje, a w domu ciua majteczek dla siebie : ale kraj popad

w ndz pod ich panowaniem, a ich banki i przedsibiorstwa prze-

mysowe albo si znajduj w krytycznym stanie bankructwa, albo,

bawic si lichw, ledwie e wegetuj. Na tym horyzoncie naszego

nieba soce dla nas nie zejdzie. Natomiast pocieszajcem jest

czyta od kilku miesicy codziennie w dziennikach cae kolumny

nazwisk ubogich ludzi, którzy skadaj po kilka groszy dla godem
dotknitej ludnoci, — a tylko chyba lepy moe nie dojrze, choby

tylko z tych dwóch faktów uderzajcych, gdzie u nas jest serce,

gdzie mio i ludzko, gdzie rozumienie dla potrzeb spoecze-

stwa, gdzie wiara w lepsz przyszo narodu. Te warstwy spoe-

czne oywia, owieca, podnosi, jest niezawodnie zdrowszem,

ywotniejszem i wicej obiecujcem zadaniem narodowego pisarza,

nieli galwanizowa tamt cze spoeczestwa, która ju tylko

jak próchno wieci wiatem bez ciepa, bo jak próchno nie ma
w sobie krwi ciepej w obiegu. Pani Orzeszkowa jest na tej dro-

dze i idzie ni stale, konsekwentnie, nieustraszenie, bez chwiania

si, bez omdlewania, bez powtpiewania, od lat przeszo dwudzie-

stu. Dlatego, chocia niektóre szczegóy toku jej myli mog, mo-

jem zdaniem, ulega dyskussyi, chocia jej pojcia nie zawsze do-

sy wyrane przyjnmj kontury, chocia w ogóle jej ideay, mia-

nowicie w chwilach wielkiego ucisku serca i zachmurzonego umy-

su, które na nas starszych, wiedzcych dobrze, e my ju ziszczenia

adnych ideaów nie doyjemy, tak czsto spadaj, rysuj mi si

jako sny jeszcze bardzo dalekiej przyszoci, uwaam j jako przo-

dujc tej nowoczesnej literaturze, która jest bezwtpienia bardzo

bogat w znamienite utwory, ale na której s skazy bezmylnej

negacyi i niewczesnego zwtpienia. Inn, równie pierwszorzdn,

jej zalet jest to, e jest bezwzgldn i bezwarunkow wielbicielk

wiata. Czytam, co pisz przeciwko temu jej uwielbieniu, ale mnie

to nie przekonywa, s to bowiem rozumowania, które datuj si

jeszcze z czasów de Maistra i cuchn duchem redniowiecznym,

a tak mao licuj z czasem obecnym, jak karabin magazynowy

z nmszkietem z XVI. wieku. Zbyteczne rozszerzenie wiata ma
swoje niedogodnoci, któ o tem nie wie? ale ogie take wznieca

poary, a mimo to jest niezbdnym ywioem dla ycia ludzkiego.

wiato nie produkuje si wedle jakich zasad albo systemów,

spiritus fiat nhi cult; czasem wybucha wulkanem, a czasem nurtuje
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pod ziemi, rozszerzajc sio pow^^Iirzywianymi szlaifami: ale by-

skawice nie trac dlatego na swojej jasnoci, e ich promienie

strzelaj zygzakiem. Zasada bezwzgldnego rozszerzania wiata
jest uprawnion naw'et w najowieceiiszych narodach, tem wicej

zwolenników powinna mie u nas, którzymy upadli brakiem owiaty

i tylko owiat si podnie moemy, i którzy dzi jeszcze jestemy

pogreni w takiej ciemnocie, e rzdz nami stronnictwa, opiera-

jce si na przesdach i obskurantyzmie. Kto woa cigle : uczcie

si i nie ustawajcie ani na chwil w nabywaniu nauki, ten ju
tem samem pierwszorzdne zajmuje miejsce pomidzy duchowymi

przewodnikami narodu."

Nie poprzestajc na porednictwie Z. Sarneckiego, napisa

te Kaczkowski osobno do Orz'^szkowej list z wyrazami uznania,

na który autorka „Pana Graby" odpisaa z Poniemunia d. 28 lipca

1890 r. ') z serdecznem podzikowaniem ,.mów i, dla którego od-

dawna ywi cze sta i gorc". List jego — dodaje — jest „wia-

dectwem, e praca jej nie jest cakiem marn, skoro zdobya sobie

tak drogocenn sympaty". W dalszym cigu charakteryzuje Orze-

szkowa stosunki literackie Warszawy i z tego wzgldu list ten

zasuguje na powtórzenie.

„Marzyam napróno — pisze — o sympaty i i wzajemnej po-

mocy, któraby czya pracowników pióra. W Warszawie szczupe

kóka pisarzy jednostajnoci de i prac lub wspóln gonitw za

najweselszem uyciem ycia cile zwizane.

Liczne grono redaktorów, reporterów, sug literackich do ro-

bienia wszystkiego od artykuów^ polit. do noweletek, od iilozofi-

cznych bredni do poetycznych potworków — i rauty, knajpki, ko-

leeskie wieczorki, tiirt i dowcipki. — Listów nie pisuj — kady

dla siebie — self-lielp. Zupena nieobecno entuzyazmu, apatya.

u jednych zawi, u innych pycha. Oto co nas dzieli. .Jeden za-

grodowy szlachcic powiedzia : „jestemy jako beczka rozsypanego

grochu, którego kade ziarno osobno si toczy, staje i gnije."

Jest zupenie samotna. Przyjació ma, lecz to ludzie innych

zaj Z tak zw. pimiennictwa piknego nikt nie zbliy si do

niej. Kilku wybitniejszych pisarzy zna, ale mao.

„Sienkie w'icza w towarzystwach spotykaam, lecz nie lubi

mnie serdecznie i da mi tego niejednokrotny, drukowany dowód.

Z Prusem próbowaam i chciaam zaprzyjani si. bez adnej

z jego strony wzajemnoci, najlepiej mi poszo z Bauckim, który

O Zbiory rapperswilskio. Ms.
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jest b. miym i dobrym czowiekiem. Konopnick b. lubi jako

kobiet i admiruj jako poetk, zupenie szczerze i serdecznie ca-

ujemy si przy kadem spotkaniu, a potem przez cae lata nic

wcale o sobie nie wiemy. witochowskiego znam do z bli-

ska i z wielu stron niezmiernie wysoko ceni, ale jest po troelm

Bogiem, a po trochu zbyt zrozpaczonym i udrczonym czowiekiem,

aby móg by serdecznym i przyjacielskim koleg. Z caego na-

iSzego piszcego wiata najlepszymi i oddawna byli i s dla mnie

Jan Karowicz i Piotr Chmielowski. Oni to jedni czasem

mnie odwiedzaj, czasem do mnie pisuj, u nich jednych, zwaszcza

u pierwszego zasigam niekiedy rady w czem, z pisaniem zwi-

zek majcem — dla nich za to wszystko mam wdziczno gorc.
Zreszt nikt i nic — gdyby nie stosy listów od wydawców i redak-

torów, o powieci i nowelle bagajcych, mniemabym moga, e
jestem w literaturze intruzem nieproszonym, albo i wykltym.'-

Ilekro jednak Kaczkowski zdoa zapomnie cho na chwil

o swojej tendencyi i zakorzenionych animozyach do „szkoy kra-

kowskiej", co si jednak rzadko wydarza, tam umie on wypowia-

da sd sprawiedliwy. Tak n. p. w jednym z listów') pisze:

„Czytam w „Gazecie Lwowskiej" sprawozdanie z Wystawy

malarstwa ^) p. Leona Piniiiskiego. Bdzie to zapewne S}^! mego

szkolnego kolegi i przyjaciela, Leonarda Piniskiego, dawniej

z Eokietnicy, póniej z Grzymaowa, urodzony z Nikorowiczównej,

córki Antyma. Z temi obydwiema rodzinami wizay mnie niegdy

bardzo przyjazne stosunki. Std czytam jego sprawozdanie z tem

wikszem zajciem. Ale ma ono take warto wewntrzn, bo wi-

da pisarza, któiy malarstwo studyowa, ma poczucie pikna i usi-

iuje o kadym przedmiocie mie wasne zdanie. Jest tam myl,

jest ycie."

Po tej sympatycznej i zupenie susznej ocenie nastpuje je-

dnak wnet wycieczka zgryliwa w stron Krakowa. Zaczyna mó-

wi o „bazgraninach b. komisarza Rzdu narodowego a teraz dr.

Maryana Sokoowskiego, którego skórzane frazesy, pozszywane bez

adu z sob, wygldaj jak stary but poatany. A có dopiero —
dodaje — powiedzie o jego, czy podobno W. Dzieduszyckiego,

wynalazku rusiskiego malarstwa? To rai przypomina archeologi-

czne odkrycia J. epkowskiego z r. 1852— 1853 rzeby z gipsu

') List do Adama Krecliowieckiego z Parya, z d. 26 padzier-

nika 1887 r. Ms.

-) Wystawa powszechna 1887 r.
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iardynala Fryderyka w Mogilskim kociele, fresków na drzewie
w jakim diiewnianym kocióku w Sandeckiem i watów Trajana

w Muszynie, gdzie sie znajduj resztki okopów konfederackiego

obozu. Warszawskie dzienniki trbiy wtenczas okrutnie chwale

wielkiego archeologa, a kto bezimienny, a mnie dobrze znany,

napisa o tern jeden krótki feuilletonik w „Czasie" >) p. t. „Wielki

nieznajomy" — i odtd te trby od razu ucichy."

Oddajc pochwale wiedzy Leona ir. Piniskiego w dziedzinie

malarstwa, nie zgadza si jednak Kaczkowski z. jego twierdzeniem,

jakoby powie iistoryczna si przeya. „Wyczyta to — powiada —
w jakiej pozytywistyczno- demokratycznej krytyce i bez zastano-

wienia powtórzy. adna forma poezyi si nie przeya i nigdy

nie przeyje. Co Yoltaire o tern powiedzia, którego paac i koció
z napisem : YoUairc ere.rit Deo, przeszego miesica po raz czwarty

odwiedzaem w Ferney: Tous les genres sont hom i t* d. pozosta-

nie prawd na wieki. Nie jest win formy, tylko pisarzy, jeeli

nie umiej dopeni wszystkicti jej warunków. U jednych fantazya

zabija liistory, jak to si stao w „Ogniem i mieczem", u drugici

iistorya zabija fantazy, jak si moe stao w^ „Kitaju", ale nie

idzie wcale za tem. aeby kto znajcy dokadnie history i ma-

jcy bogat fantazy, nie umia kiedy stworzy z nich caoci

iarmonijnej. yczybym krytykom, aeby tak, jak Piniski obrazy,

badali i rozbierali iistoryczne powieci, które przecie take s
obrazami, a wtedy i powieciopisarze czegoby si od nich na-

uczyli. Ale u nas jeszcze do tego daleko : Sainte-Beuve i dopieroco

zmary Cuviller-Fleury s to wiata, których nawet brzask do

nas nie doszed. Z tego punktu widzenia Piniski jest zajmujcy."

W tyme samym licie znajdujemy sowa penego uznania

dla Zygmunta Sarneckiego, który podówczas zamieci w „Kraju"

obszerne sprawozdanie z teje wystawy Sztuki. „Jest tam take —
pisze Kaczkowski — znajomo rzeczy, ale jest jeszcze co wicej,

bo bardzo trafny rzut oka na Matejk ze stanowiska historyi ma-

larstwa. Umiejtna i sprawiedliwa redukcya Matejki, który nie-

tylko jest anachronizmem, ale nawet jeszcze jako anachronizm

fatalnie kuleje, byaby dobrodziejstwem dla modszego pokolenia

malarzy. Nie wiedziaem o tem, ale dzi jestem przekonany, e
potrafiby to zrobi Sarnecki."

^) Prawdopodobnie sam Kaczkowski, który podówczas pisywa
do „Czasu".



464

Podj si by tego zadania, jak wiadomo, Witkiewicz, któiy

jednak swoje ataki przeciw Matejce cofn z rzadk sumiennoci

w póniejszem swem dziele o wielkim malarzu.

Mielimy ju powyej sposobno zanotowa opini Kaczkow-

skiego o prof. Tretiaku, wiemy, e jego to wanie artyku da
mu powód do napisania rozprawy „O romantyzmie", wiemy, e
dostrzega w nim nawet jakie „tony rewolucyjne", pomieszane

z „wpywami szkoy krakowskiej". Sd ten jednak o prof. Tretiaku

nie zawsze by równie surowy. Oto bowiem, co o nim czytamy w je-

dnym z listów ^)

:

„Bardzo mnie zaj artyku dr. Tretiaka o poezyi po-Mickie-

wiczowskiej. Jest tam sd zdrowy i uczciwy, równie mocno, jak

korzystnie odbijajcy od owych krytyk i pytkich i wypaczonych,

które wychodz z pod piór krakowskiej „bandy faszerzy". Zdania

takie, jak p. Tretiaka, wypowiadaem i ja przed laty trzydziestu

w moich powieciach wspóczesnych, ale wtenczas krytyka demo-

kratyczna, która miaa jeszcze wadz dyktatorsk, potpiaa moje

opinie i sdy, a ludzie umiarkowani nie mieli gosu. Dzi czas po

temu, aby uderzy w ten ton rodkowy i jedynie rozsdny, który

nie upada na twarz przed Sowackim, woajc : e on jest Bogiem

!

ale zarazem nie dopuszcza, aeby z Krasiskiego, czowieka cho-

rego, a przytem wielkiego komedyanta (znaem go osobicie i z bli-

ska) robiono proroka. Byoby rzecz bardzo podan, aeby p. Tre-

tiak to, co w tym artykule powiedzia, a do czego ma oczywicie

odpowiednie materyay, rozwiód w jednym, lub kilku tomach

:

wykady takie s w tej wanie chwili, gdzie bardzo pracowita

machina wysila si na to, aby dorastajcej modziey wpaja fa-

szywe sdy o naszej literaturze, byyby nietylko niezbdne, ale

s nawet obowizkiem patryotycznym. Xika taka bdzie dzi

nietylko utworem literackim lub naukowym, ale czynem poli-

tycznym."

Owa krytyka „bandy faszerzy", rozpowszechniajca opaczne

sdy o literaturze, nieustannie leaa Kaczkowskiemu na sercu.

Wraca do tego przedmiotu przy kadej sposobnoci. I tak n. p.

w chwili wyjcia „Olbrachtowych rycerzy", by bardzo ciekawy

wiedzie, co o tej powieci powie krytyka i publiczno, lecz wnet

dodaje 2): „Co powie Tarnowski, tegom nie ciekawy, zreszt wiem

') do Adama Kreehowieckiego, z d. 9 grudnia 1885 r. Ms.
'^) List do Adama Kreehowieckiego z Paryn, z d. 26 padzier-

nika 1887 r Ms.

I
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z góry. Ja dla niego jestem naladownikiem Ezewuskiego, któremu

naladownictwo sie nie udao. Tego zdania, cho niezupenie, byli

przed trzydziestu laty demokratyczni krytycy, którzy pod wpywem
teoryi ludowych rzucali do jednego kosza wszystko, co byo szla-

checkie. Ale jakim sposobem jeszcze dzi mona by tego zdania,

kiedy ju nawet Chmielowski odkry ogromn dystancy w zasa-

dach i pojciach pomidzy mn i Ezewuskim, tego nie pojmuj.

Zreszt, jakie moe by podobiestwo pomidzy form, wykadem
i caym sposobem traktowania przedmiotu n. p. w „Murdelionie"

i w „Soplicy" i „Listopadzie", to pozostanie dla mnie take za-

gadk."

Jak zwykle w swych listach, tak i w niniejszym zwraca si
Kaczkowski do dawnych czasów i kreli zajmujc opowie o Eze-

wuskim, przyczem oczywicie nie zapomina o swej animozyi de

Stanisawa Tarnowskiego.

„Ezewuski sam — pisze, — kiedym si z nim po raz pierwszy

spotka w r. 1853 w Woli Justowskiej (hr, Kuczkowscy dali wtedy

obiad, aeby nas sprowadzi z sob), powiedzia mi w obec dwu-

dziestu kilku osób: „Winszuj Panu, e powie historyczn po-

sun naprzód od tego punktu, na którym ja stanem: u mnie

s tylko czasy i obyczaje, u Pana s charaktery."

„A Siemieski, który nigdy si nie móg powstrzyma od

uwag zoliwych, doda pógosem

:

„— I dyalogi."

„To te Tarnowski — twierdzi dalej autor „Teki Nieczui" —
myli si zupenie, kiedy w swoich odczytach o Ezewuskim po-

wiada, e w „Listopadzie" s charaktery. W powieci tej s czasy

i obyczaje odmalowane po mistrzo^^sku, s epizody prawie genialne,

jest architektonika, która ma tylko wady bardzo nieznaczne, a któ-

rej wcale niema w innych jego powieciach: ale bracia Strawi-

scy s to dwie polityczne idee i dwie obyczajowe tradycye w ciaa

ludzkie ubrane, ale nie charaktery. Tarnowski tak samo tylko po-

wierzchownie zbada Ezewuskiego charakter, bo pomin gówny
powód, dla którego Ezewuski si zmoskwici i oplugawi w yciu

i w xikach, a którym bya strata majtku. Ja Ezewuskiego zna-

em bardzo z bliska. Strawiem z nim kilka tygodni w r. 1853

w Krakowie i znowu drugich kilka tygodni w r. 1856 w Karls-

badzie, i miewaem z nim takie dosadne dysputy, emy si w nich

obydwa czasem rozpinali przed sob do naga. W Ezewuskim byo

co, o czem Tarnowski nie wie, to krwawy al i obrzydzenie przed

samym sob za to, e si zmoskwici, — a jeszcze do tego bez

Zygmunt Kacz1cowKVi i jego czasy.
_

-J"
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matei-yalnego skutku dla siebie : tego uczucia trudno si byo w nim

dogTzeba, bo przez faszyw ambicye i upór zasania je cyni-

zmem, ale w wyjtkowych razach wida byo t ran. — a wtedy

byo co dantejskiego w jego duchowej postaci."

W dalszym cigu tego listu zapdza si Kaczkowski w swym

ferworze polemicznym tak daleko, e dopatruje si w „Tece Sta-

czyka" i „Mieszaninach Jarosza Bejy" — identycznoci zasad!

To, comy przytoczyli z listów Kaczkowskiego, wystarczy

chyba a nadto do ocenienia jego sdów krytycznych, wypowiada-

nych zawsze pod wpywem zawzitej niechci do tak zw. ,. szkoy

krakowskiej". Staczyków, a w szczególnoci do hr. Stanisawa

Tarnowskiego. W tych listach przejawia si dopiero w peni cha-

rakter czowieka, z caym jego uporem zawzitoci, ale zarazem

z niepospolitemi zaletami bujnego umysu, niezwykem uksztace-

niem i wymow, lecz i obfitoci sów. nierzadko nawet przekra-

czajc naleyt miar. ..Rozpuciem moje pióro, jak bicz dzia-

dowski", pisze on sam w jednym z listów do pani Jadwigi Li-

skowej.

Pozostaje nam jeszcze do omówienia ostatnia Kaczkowskiego

powie, p. t. „wita Klara". Nie wysza ona nigdy w wydaniu

ksikowem, drukowana za bya, jakto ju zaznaczylimy, w „No-

wej Reformie" w r. 1895.

Powie to. czy Pamitnik? Ani jedno, ani drugie a raczej

jedno i drugie po czci. Wzajemnie sobie szkodz. Pamitnik,

wpleciony w fabu powieciow, traci na wartoci, a wtek po-

wieci nieraz si gubi we wasnych wspomnieniach autora, który,

jak dawniej Niecznja, jest naratorem. Wspomnienia te, odnoszce

si zwaszcza do r. 1846. nie byyby bez wartoci ; krótkie, zbyt

krótkie sylwetki wybitnych osobistoci krakowskich, jak: margra-

bia Wielopolski, kasztelan Wyk, Jan Mieroszowski, ks. biskup

towski, rektor Pijarów ks. Jakubowski, Pawe Popiel, Micha

Wiszniewski, A. Z. Helcel, genera Chopicki i t. d. zwracaj

uwag i s interesujce nawet ze wzgldu na opis zewntrznej ich

postaci. Mamy tu zreszt w pierwszych rozdziaach powtórzenie

tych samych szczegóów o ruchu z r. 1846, które przedstawilimy

ju bd na podstawie poda samego Kaczkowskiego, bd na pod-

stawie aktów wytoczonego mu póniej procesu karnego. W zobra-

zowaniu powieciowem przedstawia si to nieco inaczej, w rozmia-

rach znacznie powikszonych, czy te zabarwionych powieciowe.

Powstanie sanockie, a zwaszcza wyprawa obu Kaczkowskich, ojca

i syna. wygldajca do mizernie w wietle zezna samego Zy-
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gmimta i aktów sdowych, przedstawia si tu o wiele powaniej.'

Ojciec wystawia cay oddzia ze stu zbrojnycti; syn wyrusza z pod-

wodowymi komi, pakunkami i sub; ogóem pod broni staje

kilkaset ludzi, aby opanowa Sanok. Staczaj oni pod Baligrodem

formaln bitw z tumem rozjuszonych chopów. Koczy si to

wszystko gromadn dezercy, ucieczk jednych za granic wgier-
sk, aresztowaniem pozostaych. Wszystko to, opowiedziane przez

naocznego wiadka i bezporedniego uczestnika tych wypadków,
zarówno jak i szczegóy stosunków szkolnych w Samborze, miaoby
niewtpliw warto pod piórem historyka, nie powieciopisarza,

którego zawsze posdza si musi o fantazyjne zabarwienie.

Z drugiej strony nie zyskuje bynajmniej na tera poczeniu
z history fabua powieciowa, rwca si nieustannie a obejmujca

olbrzymi szmat czasu, ocl r. 1845 a do wielkiej wystawy paryskiej

w r. 1889 i potem jeszcze. To te mamy tu cige przerwy : mija

lat dziesi, a potem znowu dwanacie, a potem jeszcze dziesi

i tak dalej. Gówn bohaterk powieci, Klar, zwan dla jej do-

broczynnoci „wit", poznajemy w roku 1845 „wschodzc jak

jutrznia na tle salonów krakowskich", tracimy za j z oczu osi-

wia, zgrzybia niemal staruszk. Poznajemy j mod, pen
energii, rozumu i zacnoci, a sw urod i wdzikiem pocigajc
za sob szereg wielbicieli, w rzdzie których zdaje si zrazu sta-

wa i sam autor, posiadszy zaufanie babci Klary, pani Stolniko-

wej. i przychylno samej panny. Ale los chcia inaczej. W zawie-

rusze 1846 r, ginie tragiczn mierci owa Stolnikowa wród ruin

swego wiejskiego paacu, a Klara istnym cudem uchodzi z yciem,

po przebyciu straszliwych mczarni godu i lku, zamknita w ko-

ciele. Wydobywa j ztaintd zemdla jeden z jej gorcych wiel-

bicieli, przebrany za chopa, Kubu, modzieniec majtny i sympa-

tyczny, niegdy autora kolega szkolny, który te polubia ocalon

przez siebie Klar. Autor pozostaje ich obojga wiernym przyjacie-

lem, co pozwala mu opowiada dalej koleje ich ycia, zaiste, tra-

giczne.

Kubu mia temperament ognisty, rycerski. Chcia by wsz-
dzie tam, gdzie walcz. Od wzicia udziau w rewolucyi wgier-

skiej zdoaa powstrzyma go Klara; nie moga i nie chciaa po-

wstrzymywa od udziau w wypadkach 1863 r. Wzity do niewoli,

Kuliu przez lat dziesi jczy w kopalniach sybirskich. Pozo-

stawszy sama, Klara oddaje si caa wychowaniu swoich trzech

synów. A tu zarazem nastpuje przeom w jej charakterze i uspo-

sobieniu. Dziejami tragicznemi wasnej rodziny, a take bolesnemi

30*
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wasnemi dowiadczeniami nauczona, pragnie Klara oddali od

tych- synów te wszystkie wpywy, które jej ojca i dziada, a teraz

ma przyprawiy o bezskuteczne mczestwo. Synów wic swoich

wychowywaa tak, aby ich usposobi do karyery realnej, jeli nie

w kraju, gdzie — jak twierdzia — niema pola dla wyszych zdol-

noci, to po za jego granicami. Najstarszy z nich, Kasper, nie po-

szed za wskazówkami matki, pozosta i oeni si w kraju, pra-

cujc na roli i w przemyle. Ta jego „krnbrno", zarówno jak

i oenienie si z córk „niepewnego szlachcica", a przytem i rodzaj

pracy „rolnika-fabrykanta", jak si Klara z pogard wyraa, od-

daliy jpj serce od tego syna, który wszake — on jeden — sta

si najzacniejszym obywatelem. Najmodszy, Baltazar, wychowany

wród krakowskich „klerykalnych" wpywów, zosta ksidzem, ale

nie kapanem polskim, lecz kosmopolitycznym, zbierajcym skadki

na afrykaskich murzynów i wreszcie opuszczajcym kraj jako

misyonarz. — Ginie tam mierci mczesk, bez poytku dla Oj-

czyzny wasnej. redni z braci, Melchior, sucy w wojsku austrya-

ckiem. zupenie si wynarodowi, a uzyskawszy wysokie dyploma-

tyczne stanowisko i polubiwszy jak hrabiank czy ksiniczk
niemieck, zapomina wreszcie, e jest Polakiem. Bdc w Paryu,

w jednym z wielkich klubów dopuci si nawet zniewagi narodu

polskiego, w którego obronie stan pewien emigrant Polak, na-

zwiskiem Prozor, take ju prawie zcudzoziemczony, lecz majcy
w swej gbi poczucie patryotyczne. Ztd wynikn pojedynek,

w którym Melchior odnosi cik ran. Wychodzi z niej wprawdzie

z yciem, lecz z oszpecon na zawsze twarz. To dla Klary staje

si stanowczym ciosem. Przekonywa si naraz, e cae jej powi-
cenie dla wychowania tych synów byo nietylko daremne, ale „wy-

stpne". Chcc ich zabezpieczy od tych ^ideaów", które byy
powodem klski jej przodków i ma, wystudzila ich serca, pozba-

wia uczu narodowych i popchna na drog zgubnego kosmopo-

lityzmu. M jej, ów dawny Kubu, nie móg jej wspiera rad
i nada kierunku temu wychowaniu, by bowiem na Syberyi, a gdy

ztamtd po latach powróci i osiad nappwrótw swoim, cudem

jakim nieskonfiskowanym majtku, przeciwdziaa nadanemu sy-

nom kierunkowi byo ju zapóno. Zreszt byo to i z tego po-

wodu niemoliwem, e midzy kochajcymi si dotychczas ma-
onkami zapanowaa dysharmonia uczu i przekona. Gdy Klara,

pod wpywem doznanych ciosów, staa si „realistk", Kubu,

z marzyciela-poety, jakim by za modu, przetworzy si w filozofa-

socyologa, pozostajc jednak zawsze wiernym swym patryotycznym
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ideaom. Suchany jest wprawdzie przez synów z naleytem po-

szanowaniem, lecz adnego na nich nie wywiera wpywu. Z je-

dnym tylko Kasprem, tym „rolnikiem-fabrykantem", czy go ni
serdeczniejsza. Kubu zreszt, po swoim powrocie z Syberyi, jest

iyjcym trupem, mogcym ju tylko, podobnie jak niegdy Zaklika,

rezonowa dugo i szeroko na temat problemów religijno-patryo-

tycznych i spoecznych, — Wkrótce te umiera, pochowany w ziemi

swych ojców, któr jednak wdowa, zaduywszy sie na wychowa-
nie synów, zmuszona jest wkrótce sprzeda — ydom.

Brzemi zatem odpowiedzialnoci za wychowanie synów spada

•wycznie na Klar, któr, po nieszczliwym pojedynku Melchiora,

poczynaj drczy wyrzuty sumienia, nie bardzo w gruncie rzeczy

uzasadnione, bo zej intencyi w tem, co czynia, nigdy nie byo,
nie mniej jednak dotkliwe.

Staj si one wreszcie tak okrutne, e Klara opuszcza ran-

nego Melchiora, pod opiek ony, i wyjeda za granic. Ma za-

miar jecha do Londynu, ale w drodze zmienia swój projekt i za-

trzymuje si w Ayignonie, gdzie w przystpie rozpaczy chce szu-

ka mierci w nurtach Eodauu, lecz w kocu, za protekcy tam-

tejszego arcybiskupa, wstpuje na reszt ycia do klasztoru Kla-

rysek, — Przed mierci moga mie jednak t pociech, e ów
nielubiony syn, „rolnik-fabrykant" Kasper, majtek ojczysty, wraz

z grobem Kubusia, zdoa wykupi z rk ydowskich.

Tendencya tej powieci jest niewtpliwie zacna, majca na

<?elu wykazanie, e wychowanie synów powinno by przedewszyst-

kiem oparte na gruncie narodowym, e podwalin tego wyciowa-

nia ma by wszczepienie rozumnych uczu patryotycznych : Inaczej

koczy si to albo bezuytecznem dla kraju mczestwem jak Bal-

tazara, albo zupenie jawnem odszczepiestwem jak Melchiora.

Z tych „trzech króli", bdcych dum matki, ocala tylko naj-

mniej lubiony Kasper, bo trzyma si ziemi i kraju ojczystego.

Dla udowodnienia jednak tej niezaprzeczenie susznej tezy,

-autor wybra sposób niezbyt usprawiedliwiony, a dla spoecze-

stwa naszego niewtpliwie krzywdzcy. Wszak nawet takie posta-

cie, jak Baltazara, wyrzekajce si pracy na gruncie ojczystym,

a dce po koron mczesk wród murzynów afrykaskich, na-

le u nas chyba do bardzo rzadkich, a w porównaniu z takimi

kapanami, którzy powicaj prac caego ycia, a nawet ycie

samo dla powierzonych swej pieczy owieczek w kraju wasnym,

stanowi icie wyjtkowe wypadki. Ci nawet kapani, którzy czy-

nic zado powoaniu swemu, szli w dalekie kraje, jako misyo-
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narze, wi"ncali do Ojczyzny z przepenion dusz umiowaniem dla

niej i nigdy nie zapominali o niej.

Có dopiero mówi o Melchiorze, któremu suba w obcem

wojsku tak wyzibia dla Ojczyzny serce, e nie wahai si publi-

cznie ciska obelgami na naród wasny? To ju typ zgoa w na-

szem spoeczestwie nieprawdopodobny, a to tembardziej, e tak

ów Melchiol', jak i Baltazar mieli najszczytniejsze w swych naj-

bliszych przodkach tradycye, które trzymaj si duszy tak silnie,

e ich kilkoletnie wpywy obce wyrugowa z niej nie s zdolne.

Czu to snad dobrze sam autor, skoro wprowadzi do swej

powieci dwa inne typy: Heliodora, który, jakkolwiek dugie lata

spdzi pod obcym sztandarem, sta si jednak w kocu poyte-

cznym obywatelem kraju, — i owego emigranta Prozora, który^

chocia pozornie wynarodowiony, zada Melchiorowi ciki cio&

w pojedynku, stajc w obronie czci narodowej. Ale obie te postacie

stoj na bardzo dalekim planie i nie mog zrównoway wraenia,

jakie wywieraj pierwszoplanowe typy, ilustrujce ca tendency

powieci.

Myl i rk autora kierowaa tu niewtpliwie znana ani-

mozya do „klerykalizmu", czy „ultramontanizmu" z jednej, a do

..stronnictwa krakowskiego" i „staczykowskiej szkoy historycznej"

z drugiej strony. Nie szczdzi te Kaczkowski i w tej ostatniej

swej powieci surowej krytyki atmosferze Krakowa, który wnet

po powstaniu sta si „ogniskiem zalepionej reakcyi", gdzie uwa-

ano za „wartogowów" tycH ^wszystkich, co jeszcze myleli o Pol-

sce, gdzie utworzono wreszcie szko historyczn, uczc dorasta-

jc modzie, e „Stanisaw August, jurgieltnik obcego mocar-

stwa, by jednym z najrozumniejszych i najlepszych Polaków^

a Hugo Kotaj i Ignacy Potocki to warchoy, co Polsk zgu-

bili". — We wpywach tej atmosfery szuka autor powodu zbocze

Melchiora i Baltazara.

Lwów take nie uszed potpienia. W literaturze pusto byo
i gucho; miejsca dawniejszych mistrzów i przewodników nie za-

j jeszcze nikt. W administraeyi kraju pod rzdami Namiestnika

Alfreda Potockiego i Marszaka Ludwika Wodzickiego „panowaa
niesychana nieudolno i niewiadomo waciwych celów". Nie

odpowiadali te swemu zadaniu ówczeni: prezes Koa Polskiega

i minister dla Galicyi. „Pod rzdami takich czterech wadców
interesami kraju — pisze Kaczkowski, — z których jedni ni©

umieli, a drudzy nie chcieli nic stworzy, a na których dziaay
przewane podówczas wpywy stronnictwa, którego gówn poli-
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tyczna zasad byy nieruchomo i wyczne wzmacnianie idei

konserwatywnych, cay kraj kis w sobie, jak woda stojca".

Te cytaty wystarcz chyba na udowodnienie, e Kaczkowski

i w ostatniej tej powieci nie umia pohamowa swych niechci

i uprzedze. Ta zbyt jaskrawo wystpujca animozya wypaczaa

najlepsze nawet intencye autora, zniewalajc go do nacigania

przedstawianych wypadków i typów do powzitej z góry tendencyi.

z wielk ujm dla artystycznej strony powieci i powagi krytyk

literackich.



XI.

(Ogólna charakterystyka. — Ostatnie ciosy : mier tragiczna bratanka.

mier siostrzenicj i siostry. — Broszura niemiecka o ks. Bismarku. —
Przeczucie koca. — Eozporzdzenia testamentowe. — Pucizna. —
Polubienie Maryi Cayez. — Smutek ostatnich chwil ycia. — Dekla-

racya na ou mierci. — Zgon. — Pogrzeb. — Domówienie.)

W pobienym przegldzie, o ile on si da zmieci w ra-

mach niniejszego studyum, przeszlimy wszystkie utwory Zygmunta

Kaczkowskiego, a do ostatniej niemal chwili jego ycia, obfitego

w wypadki, a oddanego pracy, istotnie niezmordowanej. Tragiczne

zajcia w r. 1863 wytrciy na czas duszy pióro z rki niepo-

spolitego pisarza, ale go nie zamay. Upyny wprawdzie lata,

w których Kaczkowski, zajty bd sprawami politycznemi i dy-

plomatycznemi, bd budow swego bytu materyalnego, obraca si

niemal wycznie w sferach politycznych i finansowych, w których

znalaz nietylko uznanie, zdoby nietylko odznaczenia — by bo-

wiem kawalerem francuskiej Legii honorowej i papieskiego orderu

Chrystusa, — lecz i znaczn fortun. Do prac jednak literackich

powraca, rzec mona, z naogu, z których jednak istotn warto
maj tylko „Olbrachtowi rycerze" — powie, obmylona i w zna-

cznej czci uoona w latach modych, w penym jeszcze rozkwi-

cie talentu.

Zdoby fortun, lecz nie uzyska spokoju, ani zadowolenia.

Jego ambitny, niespokojny, dny znaczenia duch, nie móg znie
na sobie pitna, wycinitego „brzydkim" — jak si warszawski

Rzd narodowy wyrazi — wyrokiem lwowskim z r. 1863. Gryza

go nieustannie myl, e owa haniebna sprawa, jakkolwiek wyrok

lwowski skasowano i chocia powrót do kraju by mu dozwolony.
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nie zostaa przecie stanowczo i ostatecznie rozstrzygnita przez

sd inny. który mia si zebra w Paryu, lecz nigdy si nie ze-

bra. Szuka gorczkowo rehabilitacyi w kraju, widzia j w uzy-

skaniu poselskiego mandatu, lecz tu dozna fatalnego zawodu.

Zapyno mu wic serce gorycz i nieprzejednanym alem do

tyci, których o to niepowodzenie swe obwinia. Oddalony od kraju,

o stosunkach jego wyrabia sobie nieraz najfaszywsze pojcie na

podstawie jednostronnych doniesie. Wypowiada sdy stanowcze,

a nacechowane stronniczoci i nieraz nienawici przepojone.

Powcigliwy, zimny, zamknity w sobie w yciu i w obcowaniu

osobistem z ludmi, wybucha t nienawici w snistych swych

listach, w których „jego — jak sam przyznawa — rozmachane

pióro" potrzebowao nieraz kilku kartek, aby si wypowiedzie.

Te listy, z których wiele ustpów w niniejszej pracy dosownie

przytoczylimy, do rozmaitych osób pisane, utworzyyby niewtpli-

wie kilka sporych tomów. Mymy z nich brali to tylko, co bez-

porednio do naszego odnosio si przedmiotu, pomijajc to, co

si tyczyo pogldów Kaczkowskiego na polityk europejsk i jej

wpywu na spraw polsk. Piszcy history polityczn tych cza-

sów, znajdzie tam materya niewtpliwie ciekawy, znajdzie zapa-

trywania nie zaw^sze moe aupenie trafne, lecz nie bez znaczenia,

jako pochodzce z ust czowieka, który móg duo widzie i wie-

dzie, a szerokim swym umysem obejmowa dalsze horyzonty. —
Mymy natonwast wzili z tych listów przewanie to, co mogo
rzuci wiato na genez wielu jego utworów, co byo motywem,

nie zawsze jawnym, jego postpowania. Pod tym wzgldem na

szczególn uwag zasuguj listy jego do pani Jadwigi Liskowej.

osobicie wprawdzie sobie nieznanej, lecz przed któr on — jak

sam wyznawa^) — „swoj star sukman na piersiach rozdziera

i spowiada si z gbi swego sumienia".

Listy te i wiele, wiele innych, pisane piknem, równem, czy-

telnem pismem, bez adnych niemal poprawek, bdce niewtpli-

wie najznakomitszem jego dzieem literackiem, tak pod wzgldem

formy, jak i bogatej treci, chocia mocno niejednolitem. — listy

te s najlepszem zwierciadem pisarza i czowieka, ze wszystkiemi

jego przywarami i zaletami. Dlatego te korzystalimy z nich obficie.

w przekonaniu, e lepiej, ni jakiekolwiek sowa, scharakteryzuj

t wybitn posta, zarysowujc si na tle epoki znamiennymi ry-

^) List- 7 Parya, z dnia 12 grudnia 1890 r. Zhiór Bibl. Osso-

liskich. Ms.
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sami. Przejawia sie w nich w caej peni czowiek niezmiernie

ambitny, dny znaczenia i czynu, a zarazem cigle przepojony

o-orycz, e mu nie dano swycli zdolnoci, które czu w^ sobie, spo-

ytkowa w kraju.

Z elazn energi i jiewnoci siebie rzuci si wic w wir

.spraw, przedewszystkiem linansowycli za granic, w^ czem niema
pomoc byy mu jego stosunki w wiecie dyplomatycznym i dzien-

nikarskim, które potrafi sobie wjrobi.

,.Czuj przyszo przed sob — id w ni z ufnoci i wiar",

pisa do Seweryna Smarzewskiego. pod pierwszem wyraeniem dru-

zgoczeego wyroku, skazujcego go na banicy. Czu przyszo,

chocia by „zgity brzemieniem boleci" i chocia „ani dnia je-

dnego nie widzia przed sob'. I to przeczucie go nie zawiodo.

Si w^oli, elazn prac, niezwyk rzutkoci i pomysowoci wy-

doby si na powierzchni, a byy nawet chwile — jak owa za

rzdów lir. Belcrediego, — w których móg by zajc pierwszo-

rzdne stanowisko. Czy w skutek zawistnego losu, czy moe przy-

war wasnego temperamentu, nie zdolnego pomiarkowa si w swych

aspiracyacb. nie osign go i musia ograniczy swoj dziaalno

w sferze spekulacyj linansowych i rozmaitych przedsibiorstw, któ-

rych administracy niezmordowanie prowadzi. — W licie z Pa-

rya, z d. 18 grudnia 1887 r.. pisa do Adama Krecbowieckiego ^):

„Od teraz mniej wicej do 15 stycznia bd zajty zamkniciem

rocznych rachunków rozmaitych przedsibiorstw, których admini-

stracya na ranie polega."

W licie do Zygmunta Sarneckiego z d. ;21 listopada 1889 r.

donosi: „Jestem od kilku tygodni moimi materyalnyrai interesami

bardzo zatrudniony."

^Yreszcie w r. 1894, donoszc pani Jadwidze Liskowej, e za-

niecha myli pisania swoich pamitników, dodaje, w przeczuciu

zbliajcej si mierci: „Pozostaje mi zatem tylko moje interesa

uporzdkowa, które skutkiem mojej dawniejszej przedsibiorczoci

bardzo s rozproszone, co wszake, jeeli jeszcze do koca roku

poyj, prawdopodobnie si uda." -)

Szwankujcy coraz bardziej stan zdrowia, odzywajcy si cigle

reumatyzm, chronicznie powtarzajcy si na wiosn i w jesieni,

niedomagania pucne, które Kaczkowski nazywa „zamuleniem puc",

wszystko to wpywa na pesymistyczny nastrój ducha, wytrcajcy

1) Ms.
-) List z Parya, z d. 18 kwietnia 1894. Zbiór Bibl. Ossol. Ms.
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pióro z reki. Ju w r.. 1889 na zaproszenie Z. Sarneckiego do

wspólpracownictwa w „wiecie", odpowiada Kaczkowski cUiigim,

jak zwykle, listem '), w którym pisze

:

„Tylko wieo uczucia, tylko wiara w potg wasnego
umysu, chocia czsto naiwna, ale zawsze dziewicza a przeto pena
uroku, jna si przycigajc i oywiajc. My starzy pisarze tej

siy przycigajcej nie mamy, bo jej mie nie moemy, tak jak

owoc nie moe mie zapacliu kwiatu. Cokolwiek który ze starycti

pisarzy napisze, chociaby jego dzieo czyo w sobie gboko
myli z najwysz sumiennoci wypracowania, zawsze bdzie ono

miao na sobie charakter reminiscencyi, charakter czego, co ju
byo, co ju jest znane, a przeto nie mogce mie pocigu no-

woci. aden z najwikszycli geniuszów nie potrafi tego losu

unikn : widzielimy ten fenomen na drugiej czci Fausta Goe-

thego i na wszystkicli póniejszj-ch dzieaci Wiktora Hugo. A kiedy

takiemu losowi ulegaj najwiksi, o ile wicej 'musz mu ulega

wszyscy mniejsi. Mickiewicz zoy uderzajcy dowód rozumu, e
po „Tadeuszu" pióro odoy — a Pol byby dzisiaj cakiem inn.

postaci w naszej poezyi, gdyby by na Mohorcie swój zawód pi-

sarski zakoczy, przez co by by jeszcze to zyska, e Spasowicz

nie byby móg mie o nim swoich niedorzecznych prelekcyi, bo

Spasowicz albo wcale nie wiedzia, czem by Pol do roku 1848,

albo, jeeli wiedzia, to nie mógby mówi o tem publicznie.

„Ja Panu radz nie przywizywa adnej wartoci do wspól-

pracownictwa starych pisarzy. Niech oni sobie ksiki pisz, jeeli

jeszcze co maj w swojej tece albo w pamici, ale dzienniki nie

powinny si opiera na ich w^spópracownictwie, bo oni im abo-

nentów nie przysporz, jakto widzimy na ich xikaeh, które si

z wielk trudnoci sprzedaj. Dzienniki, t3^godniki, a nawet i mie-

siczniki, sa to awangardy cywilizacyi a przeto i literatury, ich

zadaniem jest nowe porusza idee, a zatem gównie mtodemi si

posugiwa siami. Jest to ich obowizkiem a zarazem i interesem,

1)0 tylko nowe rzeczy obudzaj ciekawo. Jeeli Buloz postawi

swoj „Revue des deux mondes" w rzdzie najwicej czytanych

Pism periodycznych, to cel ten osign tylko swoim talentem wy-

szukiwania modych autorów — a Yillemessant take tylko tym

rodkiem doprowadzi „Figaro" do takiej popularnoci. U nas po-

stpowa tym torem Antoni Lesznowski, to za jego czasów „Ga-

zeta Warszawska" miaa najwicej czytelników pod zaborem rossyj-

List z d. 21 listopada 1889. Ms.
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skim. Ezue si Pan na t drog, a przekonasz si wkrótce, e to

i Pismu Paskiemu posuy i zrobi Panu pewne stanowisko w two-

rzcej si nowej literaturze."

W listach do pani Jadwigi Liskowej i innych nie brak ta-

kich wzmianek melancholijnych. To skary si, e jest „jak duch,

zjawiajcy si noc na cmentarzyskach", to si uala, e „le vent

ne souffle pas de son cóte", e nie znajduje ju ani czytelników,

ani wydawców. Dla kogo pisa, gdy tego nikt nie czyta? pyta

z alem. Nie móg si jednak oprze pokusie ukadania rozmaitych

materyaów i robienia notatek do rónych rzeczy, które chciaby

jeszcze napisa. „Wszystko to — dodawa zaraz — s zudzenia,

bo ja ju nic nie napisz, — a jelibym co napisa, to by si to

na nic nie przydao." ^).

Na dolegliwoci fizyczne szuka ulgi to w Gastein, to w Wild-

had. to w Spa i czsto j znajdowa; na utrapienia moralne nie

byo rady. A cigay go one niemal do ostatnich lat ycia. W stra-

sznej katastrofie wiedeskiej, w poarze Eingteatru, dawniejszej

Opery komicznej, d. 8 grudnia 1881 r., zgin w liczbie szeciuset

kilkudziesiciu ofiar, Kaczkowski, ucze, jak zanotowaa „Gazeta

Lwowska" w Nr. 282, z dnia 12 grudnia. Kaczkowski ten, dora-

stajcy ju modzieniec, by to, jedni mówili syn, a podug innych

bratanek Zygnunta. syn jego rodzonego brata Waleryana, oficera

wojsk austryackich, który zgin w Meksyku, w czasie nieszczli-

wej wyprawy Arcyksieia Maksymiliana. W tym te czasie listy

Kaczkowskiego do Smarzewskiego Seweryna maj aobne obwódki.

Te aobne obwódki ukazuj si znowu na jego listach w r. 1886

i 1892. To s daty mierci jego siostrzenicy. Kazimiery Mikoszew-

skiej. i jego siostry rodzonej, Emilii Mikoszewskiej. Jakkolwiek

niezbyt skory do zwierze, przyznawa Kaczkowski w licie do pani

Jadwigi Liskowej ^), e „ma familijne zgryzoty, które s prawie

tragicznej natury, a które go mcz w sposób niewysowiony".

'J'e familijne zgryzoty, to by zapewne nieszczliwy los star-

szej siostry jego Emilii, zamnej Mikoszewskiej. Kaczkowski spo-

tyka si wprawdzie bardzo rzadko z t swoj siostr, a od czasu

jej zampjcia w r. 1860 widzia si z ni tylko raz jeden w r.

1878, kiedy bawi par tygodni we Lwowie, gdzie pp. Mikoszew-

scy stale mieszkali. Niewtpliwie jednak interesowa si losem tej

Jedynej ju swojej siostry — losem jak najnieszczliwszym. M
^) do pani Jadwigi Liskowej z Parya, z d. 4 marca 1893". TST".

2) z d. 24 lipca 189L Ms.

I
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jej, radca sdowy we Lwowie, zoony obon chorob, przez lat

pi pozbawiony przytomnoci umysu, zmar, nie bdc w stanie

zabezpieczy utrzymania rodzinie, która znalaza si w ostatecznym

niedostatku. Synek zgas w ósmym roku ycia. Córka Kazimiera

w omnastym czy dwudziestym roku ycia zapada na gron ane-

mi, a gdy nie byo odpowiednicli rodków do rad3^kalnej kuracyi.

zrnara z wycieczenia w r. 188^, — wreszcie w kilka lat póniej

zakoczya ycie i jej matka, o czem doniós Kaczkowski pani Ja-

dwidze Liskowej w penym serdecznego bólu licie, z d. 10 wrze-

nia 1893 r.

Zygmunt Kaczkowski — wtpi si nie godzi — pieszy tej

swojej zuboaej rodzinie z materyaln pomoc. Snad jednak nie

liya ona dostateczn i zapewne by nie moga, albowiem podów-

czas fortuna Kaczkomskiego, mocno stratami giedowemi nadszar-

pnita, bya przytem w cigym obrocie, zaangaowana w rozmai-

tyci przedsibiorstwach. W tem tkwi moe ów tragizm „familij-

nych zgryzot" na który uala si Kaczkowski.

Z wiarygodnych relacyj wiemy, e pomaga on chtnie roda-

kom na emigracyi, chocia unika pilnie takich, których posdza
o ch „nacigania". „Polaków, którzy nie byli podejrzani o ch
tak — pisze nam wiadek naoczny p. Adolf Wad. Inlender —
przyjmowa bardzo uprzejmie i szczerze, przez swoje stosunki im

pomaga." Wiemy zkdind, e zdarzao si, e spotkawszy na

ulicy znajomego rodaka i' wypytawszy o jego stosunki, a domyla-

jc si niedostatku, zaprasza go na obiady. W sprawach jednak

emigracyjnych, sam nie bdc waciwie emigrantem, nie bra

udziau. W licie do Adama Krechowieckiego -) pisze :

„Od kilku miesicy wychodz tutaj dwa pisma, jedno nowe:

„Gos Polski", a drugie przeksztacone z dawnego Gillerowskiego

Kuryera: „Wolne Polskie Sowo". Jeden z panów polskich, mój

bardzo dawny znajomy, którego przed trzema tygodniami tutaj

widziaem, powiada mi, e w Cialicyi obiega wie, jakoby „Gos

Polski" by zaoony i dyrygowany przezemnie. Jeeli ta wie
si oprze take o Pana, chciej Pan jej stanowczo zaprzeczy. Ja,

nie bdc emigrantem, nie bior udziau w adnych zgoa robo-

tach emigracyjnych, ani nawet na adnych naradach emigracyj-

Jiych nie bywam, chocia z wielu stron jak najusilniej si o to

starano. Moja styczno z emigracy ogranicza si na tem, e-

^) List z d. marca 1917 r.

^) z Parya, z d. 26 padziernika 1887 r. Ms.



478

chyba do kadej skadki dam par groszy, do której mnie zapro-

sz. „Gos" zosta zaoony podczas mojej nieobecnoci w Paryu

i jest organem Czytelni polskiej, do której ja nie nale. Jego re-

daktorem jest prof. Gasztowtt. Jest to zreszt pismo przyzwoite,

bardzo umiarkowane i . Austryi przychylne i nie wtpi, e takiem

zostanie, przynajmniej dopóki Gasztowtt bdzie jego redaktorem.

„Wolne Sowo", to znów co innego. Jest to jaki bigos socyali-

styczno-rewolucyjny, którego inspiratorem, czy nawet redaktorem.

jest T. T. Je... którego adwiedziem w Genewie, a który potem

wierutne gupstwa o mnie popisa w „Przegldzie Tygodniowym".

W odsobnieniu swem myla jednak Kaczkowski cigle o pod-

jciu rozmaitych prac literackich. O tych zamiarach wspomina nie-

raz w listach do pani Jadwigi Liskowej. Zaczyna pisa monogra-

fi Wincentego Pola. to znów pamitniki wasne. Skoczyo si

na znauem ju dzieku, wydanein po mierci Autora, p. t. „Mój

Pamitnik". Mia take na myli pisa ,.History Emigracyi",

i tu skoczyo si jedynie na jednym tomie powieci p. t. „Wasi

Ojcowie".

Ostatnim utworem Kaczkowskiego, wydanym bezimiennie w r.

1893, po niemiecku, bya broszura polityczna o dziaalnoci ks.

Bismarcka. Wyjtki z tej broszury, w przekadzie polskim, poda

„Przegld" lwowski w r. 1894. Jako rzecz polityczna nie wchodzi

ona w zakres niniejszego studyum : podajeuiy wszake o niej to,

co w tym przedmiocie pisa sam Kaczkowski do pani Jadwigi Li-

skowej. 1 tak w licie z Parya, z dnia 4 marca 1893 r. ^). czy-

tamy :

'

„Pod koniec przeszego roku. kiedy Bismarck w swoich, kon-

wersacyach z dziennikarzami nas tak zmaltretowa, e nas caej

Europie jako parszywe owce przedstawi, które wybi naley, wi-

dzc, e aden Polak mu na to nie odpowiedzia, napisaem bro-

szur po niemiecku, w której w imieniu Polaków daem mu grun-

town odpraw. Piszc t rzecz nietylko dla Polaków, ale dla

Europy, stanem na stanowisku wyszem nad polityk codzienn

i rozebraem jego czyny, jego charakter i jego moralne zasady

z tego punktu widzenia, na którym swego czasu stanie historya.

Miaem wzgld na to, aeliym pocign na swoj stron jak naj-

wicej ludzi mylcych we wszystkich krajach, a o Polakach po-

wiedziaem tylko to, czego nikt sprawiedliwy nie moe zaprze-

X'ZV..."

) Zbiór Biblioteki Ossoliskich. Ms.
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W jednym z nastpnych listów \) uala si Kaczkowski, e
o tej broszurze adne z pism polskich nie uczynio wzmianki. •

„O jnojej broszurze przeciw Bismarckowi — pisze — niemie-

ckie Dzienniki i Przegldy dotychczas ju przeszo dwadziecia

artykuów napisay, ale z polskich pism peryodycznych, o ile wiem,

jeszcze adne ani jednem sowem o niej nie wspomniao. O dziu-

racli w prowincyonalnych mostach piszc Scniste rozprawy, ale

jeeli kto sie w sprawie, obchodzcej ca Polsk, do Europy

odezwie, to nie nutja nawet trzech wierszy, aeby ogosi, e rzecz

napisana w obronie polskiego narodu wysza z druku. Pewien

dziennikarz polsko-rossyjski, który mnie tymi dniami odwiedzi,

zapytany o to przeeranie, powiedzia mi, e to si stao z dwóch

powodów : raz dlatego, e pisma konserwatyw^ne, skazawszy mnie

na mier, nie clic si przyczyni do dania mi nowego rozgosu, —
a po wtóre dlatego, e broszur t w tumaczeniu cgosi „Prze-

gld" hvowski, zaczeni dzienniki liberalne uwaay za swój obo-

wizek pokry j milczeniem. Gdyby tak byo, gdyby nad intere-

sami caego polskiego narodu panoway interesa osób i stronnictw,

to przysztoby ju porzuci wszystkie nadzieje, bo z takiej matni

sprawa polska nie potrafiab}^ si ju nigdy wydoby. Ja w to nic

wierz, a to tem mniej, ilee broszura ta w-ysza bezimiennie,

a przeto jej autora nie mona o to posdzi, aby szuka dla siebie

rozgosu. Ale teraz broszura ta si moe nareszcie przez te za-

ciankowe niechci przebije, albowiem berliski Przegld: „Das

zwanzigste Jahrhundert" przyniós w swoim zeszycie kwietniowym

pierwsz jej kryt\k, w^ której wypowiedzia dwa zdania niezmier-

nej wagi: naprzód przyznaje mi suszno — a mówi to Prusak.—

e elazem na cudzej skórze zjednoczone i pruskiej hegemonii pod-

dane Niemcy, nie ziciy ideau niemieckiego narodu i w tej po-

staci nie maj zapewnionej przyszoci, — a potem powiada, e
te Niemcy, nie mogc jednoczenie sta na stopie wojennej z Pol-

sk i Eossy. musz pomidzy niemi wybiera, a nie mogc w a-

den sposób pobrata si z Rossy, musz koniecznie jako poro-

zumie si z Polakami."

] jeszcze w licie, z d. 16 maja 1894 r., pisze do pani Ja-

dwigi Liskowej 2)

:

„Z moj broszur niemieck niech Pani nie zadaje sobie wiele

zachodu. Zdarza mi si tu czasem widzie rozmaitych ludzi, przy-

1) z d. 28 kwietnia 1894 r.. I. o.

2) Zbiór Biblioteki Ossohiiskich. Ms.
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jedajcych z Galicji ; wszyscy rai mówi, e Galicya zaja teraz

stanowisko europejskie. Ja czytam dzienniki francuskie, angielskie

i woskie i nie widz wcale, aeby si który z nich zajmowa tym

krajem. O tem, co si dzieje w tym kraju, nigdy ani wspomnienia

nieraasz w tych dziennikach, jeeli te czasem, a i to bardzo rza-

dko, który z nich, mówic o "posiedzeniach wiedeskiego Reichs-

ratu, musi z koniecznoci wspomnie o jakim mówcy albo mini-

strze Polaku, to zawsze nazywa go Galicyaninem, a nigdy Pola-

kiem. Tak samo i Stanisawa Rzewuskiego, o którym z powodu

jego dramatów czsto pisz zachodnio-europejskie dzienniki, wszy-

stkie nazywaj go Slave, nigdy Polonais. Tylko dzienniki niemieckie

jeszcze si nami zajmuj i nazywaj nas zawsze Polakami, zaczem

tylko przez nich mamy jeszcze otwart drog do Europy. Dlatego

te ja moj broszur napisaem nie po francusku, tylko po niemiecku.

Dzienniki niemieckie j wielokrotnie podniosy i jeszcze cigle

podnosz, i zawsze jako rzecz polsk; jeeli Galicyi, zadowolonej

tem ., stanowiskiem europejskiem", jakie w swem rozumieniu za-

ja, to jest obojtnem, to nie warto si tem dalej zajmowa."

Na powieci wita Klara", o której mówilimy powyej,

i na napisaniu tej niemieckiej 'broszury, wydanej bezimiennie,

koczy si dziaalno pisarska Zygmunta Kaczkowskiego. Dwa
dalsze, ostatnie lata jego ycia hjly ju tylko powoln agoni.

Do ostatnich jednak czasów myla jeszcze o napisaniu swych

pamitników. „Jeeli kiedy moje pamitniki napisz — czytamy

w licie jego do pani Jadwigi Liskowej
^J,
— a mianowicie jeeli

je posun po za rok 1864, to tam opowiem wiele rzeczy, którem

widzia i sysza w sferach dyplomatycznych europejskich. Ale to

jeszcze daleka droga. Te pamitniki zaczem ju pisa przeszego

roku i napisaem okoo stu kartek, alem je przerwa, bom spo-

strzeg, em je zanadto zacieni. Czyli i kiedy si znów do nich

zabior, to bdzie zalee od stanu mego zdrowia, zwaszcza, e
to jest praca, wymagajca nietylko natenia pamici, ale take

grzebania w notatkach i korespondencyach. których przez tyle lat

cae stosy mi si nazbieray. Jeeli za wróc do tej roboty, to

moim celem bdzie przedewszystkiem opisanie lat od 1833— 1864.

kiedy mieszkaem w kraju i na ówczesne wypadki z bliska patrza-

em. Pamitnik taki, zwaszcza z lat 1833—1849, napisany przez

naocznego a bezstronnego wiadka tych czasów, byby poytecznym,

a mojem zdaniem nawet potrzebnym, bo spoeczestwa maj krótka

^) z d. 16 maja 1894. Zbiór Rihlioteki óssoliuskioh. Ms.



481

pami, zazwyczaj wnuk ju nie wie, co si dziao za jego dziada,

a u nas przyczynia si jeszcze do wykrzywienia przeszoci zale-

piona walka stronnictw, które si bij nietylko pomidzy sob,
ale take na plecach ojców i dziadów swych przeciwników. Bez-

stronnie osdzi t przeszo moe tylko kto taki, kto j sam
widzia, a dzi nie naley do adnego stronnictwa. Owó te czasy,

które byy przepenione niezliczonymi spiskami, a skoczyy si
dwoma rewolucyami w r. 1846 i 1848, dla kogo takiego, jak ja,

który zna wszystkich znamienitszych ludzi ówczesnych i sam by
wszdzie, gdzie byo gorco, to ju jest gmach wielki, na którego

pomieszczenie co najmniej kilku tomów potrzeba,' — ale te to

tylko moe dla polskiego czytelnika by zajmujcem; to za. com
póniej widzia i sysza w moich wdrówkach po caej Europie

zachodniej, choby si tam znajdoway rzeczy bardzo ciekawe, jest

dla polskiego ogóu prawie cakiem obojtne, bo przez ten czas

w tej czci wiata o polskiej sprawie wcale mowy nie byo. Je-

dnak, jak powiedziaem, napisz i to, — jeeli siy wystarcz."

Nie wystarczyy ! Do dawnych cierpie pucnych i reumaty-

zmowych przyczyy si zastarzae niedomagania pcherzowe, które

pooyy kres temu yciu, obfitemu w wypadki, bole i rozcza-

rowania.

Od r. 1894 przeczuwa Kaczkowski bliski swój koniec i dla-

tego usiowa uporzdkowa swoje interesy materyalne, rozproszone

w rozmaitych przedsibiorstwach. Jaki majtek zostawi po sobie?

tego dzi zbada niepodobna. Wedle podania . p. Eugeniusza Ko-

rytki, najbliszego w ostatnich czasach przyjaciela Zygmunta, ^)

wszystko, co on posiada, a do mieszkania i mebli, zapisa swej,

od lat 32 towarzyszce ycia, Francuzce, Maryi Cayez, z któr na

trzy miesice przed mierci wzi lub, a która wychowaa mu od

dziecistwa, od 6 roku ycia, owego syna czy bratanka, który jako

student zgin w poarze Ringteatru w Wiedniu. Teje onie za-

pisa cae swe mienie. Byy to papiery wartociowe, jednak bez

adnej wartoci, jak n. p. akcye kopalni wgla w Siedmiogrodzie,

czy na Wgrzech, co na 1,700.000 koron. Kopalnie te nie byy
nigdy eksploatowane, to te wdowa, pani de Pomian, za rad pra-

wników zrzeka si tego spadku, który móg j drogo kosztowa,

gdy akcye nie byy cakowicie spacone. Nadomiar rodzina Kacz-

M List Eugeniusza Korytki do Adama Krechowieckiego z Parya,

z d. 18 kwietnia 1914. Ms.

Zygmunt Kaczkowski i jego czasy. •»!
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kowskiego grozia wdowie procesem, lecz w obec zrzeczenia si

spadku sprawa ta upadla.

Bya to rodzina dalsza, bo krewnycli z ojca Kaczkowski ju

nie mia, po mierci sióstr obu, brata Waleryana i owego domnie-

manego synowca. Wystpi wic chcieli do sporu niektórzy czon-

kowie rodziny Niklewiczów, do której naleeli urodzeni z Ludwiki

z Niklewiczów Zbrokowej, Piotr Zbroek, sekretarz magistratu

z Eohatyna, siostra jego Helena Sochaniewiezowa z Bursztyna,

Walerya z Niklewiczów Zbiegieniowa z Gródka. Aniela z Nikle-

wiczów Ablewiczowa z Radymna, wreszcie ciotka Zygmunta, fózefa

z Niklewiczów Kwieciska, mieszkajca w Tarnawce ninej w po-

wiecie Turczaskim. ^)

O tej rodzinie swojej, zuboaej zapewne i nazwiskami rodo-

wemi nie byszczcej, nie wspomina nigdy Zygmunt Kaczkowski

i prawdopodobnie nie mia z ni adnych stosunków. Jednake

jakto wynika z listu Ludwiki Zbrokowej. pisanego do . p. Euge-

niusza Korytki z d. 24 wrzenia 1896'-^), biblioteka jego, zapewne

bogata, pozostaa w przechowaniu u tej p. Zbrokowej w Eohaty-

nie, a czci u jej córki Heleny Sochaniewiczowej w Bursztynie.

„Wyranej woli co do tej Biblioteki — wedle twierdzenia . p. E.

Korytki — Kaczkowski nie zostawi." Przypuszcza jednak Ko-

rytko, e „onie swej, zostawi on nie testamentem, lecz za ycia

tak fortun, e moe y skromnie, ale przyzwoicie." Wdowa
wszake, zaprzeczya temu i w rozmowie z Korytka owiadczya,

e m nic nie zostawi, i e ona sama w cigu wspólnego z nim

poycia, zaoszczdzia sobie tyle, e moe y spokojnie, *)

Prawa swe autorskie przekaza Kaczkowski testamentem To-

warzystwu historycznemu we Lwowie.

Smutne, przeraajco smutne musiay by ostatnie lata ycia

Zygmunta Kaczkowskiego. Udziau w sprawach publicznych nie mia
ju adnego, co dla nawykego do ruchu i dziaania, musiao by
samo przez si wielk przykroci. Dopóki jeszcze wychodzi dwu-

tygodnik „Gos Polski", wydawany przez Wacawa Gaszto^wtta,

a w skad redakcyi którego wchodzili emigranci z r. 1863 : Lu-

dwik Dygat. Józef Gazowski, Eugeniusz Rubach, cae to grono

schodzio si w mieszkaniu Kaczkowskiego. Na tych zebraniach

móg on jeszcze da folg swej werwie i rozprawia ywo a go-

^) Ze zbiorów rapperswilskich. Ms.

^) Ze zbiorów rapperswilskich. Ms.
*) Z przytoczonego powyej listu E. Korytki.
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r%co o sprawach politycznych, a przedewszystkiem o Polsce, ^) Lecz

„Oos Polski" upad z braku funduszów, a odtd zabrako Kacz-

kowskiemu i tego ywiou. W organie tym pisywa on krótkie no-

tatki najczciej z Galicyi, a zamieci tam take duszy artyku
o ks. Waleryanie Kalince, w którym to artykule, polemizujc

z ocen pism Kalinki, zamieszczon w „Przegldzie Polskim", po-

puci jeszcze raz wodze swej niechci do autora „Czteroletniego

Sejmu" i „szkoy krakowskiej".

Z kadym odtd upywajcym rokiem ogarniaa go wiksza
pustka. „Inny teraz wiat — skar3' si — moe on mnie nie ro-

zumie, a moe i ja jego nie rozumiem!" Gryzo go to, e o nim

i jego pracach dzienniki milcz; czasem pociesza si tem, —
smutna pociecha! — e po jego mierci duo o nim pisa bd,
bo on zawsze w swoich dzieach porusza sprawy ywotne dla

spoeczestwa.

I to niewtpliwie jest prawd. We wszystkiem, co pisa,

a zwaszcza w swych powieciach wspóczesnych, Kaczkowski mia
pewien cel spoeczny na oku, jak raniej lub wicej wyran ten-

dency, która te nieraz przynosia uszczerbek artystycznej ich

stronie, lecz nadawaa im zarazem trwalszy charakter. Werwa
polemiczna, której nigdy pohamowa nie umia, zawzito stron-

nicza i upór w raz powzitych uprzedzeniach zraay do niego za-

równo stronnictwa cae jak i ludzi. Gas samotny na obczynie,

bez krewnych i niemal bez przyjació. A im bliej byo koca,

tem dotkliwiej dawaa mu si odczuwa krzywda, wyrzdzona jego

patryotycznym uczuciom w r. 1863. Myl o tej krzywdzie gryza

go nieustannie.

„W ostatnich dwóch miesicach swego ycia — pisze Euge-

niusz Korytko -) — przysya prawie codziennie po mnie i mówi
ze mn prawie wycznie o swej „sprawie" z r. 1863. Ta sprawa

bolaa go nie wymownie; odda mi swoj obron, napisan wa-
snorcznie ^j, zaklina, ebym broni jego czci i honoru, mówic,

e spokojnie umrze, jeli ma dam przyrzeczenie, e broni go bd
w razie, gdyby ta sprawa bya jeszcze przeciw niemu podniesiona.

To by ostatni ból, ostatnia mczarnia czowieka niewinnego.-'

') Z listów Korytki w inojem posiadaniu.

*) List do Adama Krechowieckiego z Parya, z d. 18 kwietnia

1914 r.

*) . p. K. Korytko zoy j w Muzeum rapperswllskiem. Przy-

toczylimy j dosownie w miejscu waciwem.
31*



Wreszcie dnia 18 sierpnia 1896 Eugeniusz Korytko otrzyma'

od Kaczkowskiego kartk nastpujcej treci

:

„Prosz Pana kochanego zaj do mnie dzi, albo któregO'

z nastpnych dni, najlepiej midzy 3 a 6V2 po poudniu; musz
Panu zrobi pewn komunikacye, jednak nic nieprzyjemnego dla-

Pana. Szczery przyjaciel Z. KacBlioivski.^''

W par dni póniej, dnia 22 sierpnia, nowy licik, pisany

oówkiem na kartce maej, zwykego papieru

:

„Mimo wszystko dwie najwaniejsze rzeczy przecie si za-

pomniao ; dlatego prosz Pana. aby by askaw wpa do mnie

midzy 3 a 6V2 celem wysuchania deklaracyi oficyalnej testa-

mentowej. Caa konferencya bdzie trwa 10 minut, a. dla mnie

bdzie to ulga ogromna."

O treci tej deklaracyi dowiadujemy si z pisma Kaczkow-

skiego do Eugeniusza Korytki. Pismo byo zapiecztowane w ko-

percie i zaadresowane rk Kaczkowskiego, oówkiem, pismem

bardzo ju drcem

:

A Mr. KoryiJco. 45. me de Trevise.

A lui remeUre en cas de ma mort.

Na podunej kartce zwykego papieru czytamy, take wa-
snorcznie przez Kaczkowskiego skrelone, te sowa

:

„Na kilka dni przed mierci p. Zygmunta Kaczkowskiego'

byo u niego kilku Polaków i bya mowa o tem, z jak atwoci
rzuca si podejrzenia na rodaków, czsto ju wtedy, kiedy jeszcze

ich grób traw nie porós. Z tego powodu rzek Kaczkowski: „Ko-

rzystam ze szczliwego wypadku obecnoci Panów u mnie, aby

im zrobi solenn deklaracy z prob podania jej dalej, a w da-

nym razie nawet do wydrukowania w dziennikach: e ja nie

mam ani jednej zy bratniej, ani jednego grosza nie-

uczciwie zarobionego, a w r e s z c i e ani j e d n e j k r o p 1 i

k r w i ludzkiej na moje m s u m i e n i u.

„Do tego dodaj z równym naciskiem, i schodz z tego-

wiata, nie zostawiajc ani grosza dugu, adnego niedotrzymanego-

zobowizania, adnego danego przyrzeczenia, któregobym nie do-

peni."

„Moe lepiej — dorzuci Kaczkowski — t cz opuci, bo-

kada deklaracya. im krótsza, tem jest silniejsza."

Istotnie ostatni ustp od sów: ,,Do tego dodaj" przekre-

lony jest oówkiem.
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U dou jeszcze sowa

:

„Na wypadek potrzeby stwierdzam te deklaracy wasno-
rcznym podpisem. Zygmunt Kacslowshi.'' ')

Z tego sig okazuje dowodnie, e Kaczkowski obawia si, aby

owa „sprawa" jego z r. 1863 nie bya jeszcze raz wznowiona po

jego mierci. Powysz wic deklaracy, zoon w rce przyja-

ciela, pragn broni swojej czci z za grobu. — To bya jego tro-

ska, jego myl ostatnia. A ztd wnosi mona, jak bardzo on cier-

pie musia, zmuszony y tak dugo, wród obcycli, z yw zawsze

w sercu tsknot za krajem, z ciarem owego „brzydkiego" wy-

roku lwowskiego na duszy.

Zgas spokojnie, bez cierpie konania, z rana o godzinie. 6-tej,

dnia 7 wrzenia 1896 r., o czem ona jego natychmiast doniosa

egzekutorowi testamentu i wiernemu przyjacielowi zmarego, Euge-

niuszowi Korytce.

Zwoki zoono na cmentarzu w Montmorency. Na pogrzeb

przybyo niewiele osób. Jako delegat Akademii Umiejtnoci przy-

by dr. Józef Korzeniowski, a prócz niego byli obecni : Wadysaw
Mickiewicz, Wincenty Kosiakiewicz, oraz grono literatów. Nad
grobem w ciepych, sowach przemówi dr. Józef Korzeniowski. *)

Na kartkach aobnych widnia napis: Sigismond de Pomian

Kaczkowski. Historien, puhliciste et romancier polonais.

Wdowa wzniosa na mogile pikny nagrobek, na którym jest

napis w jzyku polskim i francuskim, uoony przez p. Wacawa
•Gasztowtta

:

Zygmunt Kaczhoicshi. Urodzony w r. 1826 iv Beremicy '),

umar w Paryhi 7 wrzenia 1896.

Cae ycie icalczy iiiórem, za Ojczyzn.

Sigismond Kaczkowski. Ne en 1826 a Bereznica (Pologne)

mort a Paris le 7 septemhre 1896.

A comhatu toute sa vie par la plume pour la cause de sa

Patrie.

„Cae ycie walczy piórem za Ojczyzn!" I to jest niewt-

pliwie prawd. Mio Ojczyzny kierowaa zawsze jego piórem;

pragn Jej dobra, szuka go czasem w niewaciwych kie-

runkach, dajc si unosi swemu temperamentowi, ambicyi, nie-

1) Ze zbiorów rapperswilskich. Ms.

») „Wdrowiec", 1869.

^) Jak nam wiadomo, daty te s mylne.
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chciom stronniczym, goryczy, ale na dnie wszystkich jego dzia-

a i pism gorzaa zawsze penym pomieniem ta mio, spot-^

gowana póniej jeszcze nieukojon tsknot. Wród wiru spraw

dyplomatycznych, publicystycznych i finansowych, nie zapomnia

Kaczkowski nigdy, e jest Polakiem. Takim objawia si on nam
w swoich listach, z których przytoczylimy najwaniejsze wyjtki.

W nich, e powtórzymy jego sowa, „rozdziera on istotnie swoj
sukman na piersiach". LTkazuje nam swój umys bystry, lotny,

niepospolity wiedz i talentem, ogarniajcy szerokie horyzonty,

i swoje serce, przesiknite wprawdzie gorycz, tryskajce czasem

pomieniami gniewu i zawici, odczuwajce do ostatniej chwili

doznan krzywd, kurczce si nieraz w nadmiernym bólu. ale

mioci Ojczyzny zawsze pene i tsknice do niej, a do ostatniego

ttna.

W listach tych staje przed nami cay, niepospolity czowiek,.

ze wszystkiemi wadami swemi i zaletami, z dugoletniem cierpie-

niem swem i smutkiem tuaczym. Ukazanie go w tem wietle

byo jednym z celów tej pracy, pisanej sine ira et studio.

Lwów, 1914-1917.
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